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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร
อํา ภอ ภ ียว จัง วัดชัยภมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,559,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,018,640 บาท

รวม

1,620,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย อบต. ดือนละ 20,400
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 244,800 บาท งิน ดือนรอง
นาย อบต. ดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 134,640 บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 269,280
บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง บริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2554
2) นัง ือที่ มท.0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนประจําตําแ นงใ แ นาย อบต. ดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
รองนาย อบต. ดือนละ 880 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 10,560 บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 21,120 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง บริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2554
2) นัง ือที่ มท.0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพิ ศษใ แ นาย อบต. ดือนละ 1,750
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
รองนาย อบต. ดือนละ 880 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 10,560 บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 21,120 บาท โดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง บริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2554
2) นัง ือที่ มท.0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

936,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนใ แ ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400
บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง บริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2554
2) นัง ือที่ มท.0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนใ แ ประธาน ภา อบต.,รอง
ประธาน ภาฯ, ล าน าร ภาอบต.และ มาชิ อบต. ดังนี้
าตอบแทนประธาน ภาฯ ดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
าตอบแทนรองประธาน ภา อบต ดือนละ 9,180
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
าตอบแทน ล าน าร ภาฯ ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
าตอบแทน มาชิ ภาอบต. ดือนละ 7,200
บาท/ น จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท จํานวน 7
น ป็น งิน 604,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง บริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2554
2) นัง ือที่ มท.0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น อง ํานั งาน ปลัด อบต จํานวน 7
อัตรา ดังนี้
- นั บริ ารงานทองถิ่นระดับ ลาง อัตรา งิน ดือน 37,130
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 445,560 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 2,060 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 24,720 บาท
- นั บริ ารงานทั่วไประดับตนอัตรา งิน ดือน 27,480
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน329,760 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,630 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 19,560 บาท
- นั วิชา าร าธารณ ชํานาญ ารอัตรา งิน ดือน 29,680
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 356,160 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 19,920 บาท
- นั วิ ราะ นโยบายและแผนชํานาญ ารอัตรา งิน
ดือน 28,030 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 336,360
บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,650 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 19,800 บาท
- นั ทรัพยา รบ ลชํานาญ ารอัตรา งิน ดือน 27,480
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 329,760 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,630 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 19,560 บาท
- จาพนั งานธร ารชํานาญงานอัตรา งิน ดือน 17,690
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 212,280 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,120 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 13,440 บาท
- จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยปฏิบัติ ารอัตรา งิน
ดือน 21,360 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 256,320
บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,040 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 12,480 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559

รวม

3,397,920 บาท

จํานวน

2,395,680 บาท
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รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

681,360 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงและ าตอบแทนพิ ศษ อง า
ราช าร วนทองถิ่น ที่ วรไดรับตาม ฎ มายและระ บียบที่
ํา นด ดังนี้
งินประจําตําแ นง ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
งิน าตอบแทนราย ดือน ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
งินประจําตําแ นง ัว นา ํานั ปลัด ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
าตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
- พนั งาน ับรถยนต วน ลางอัตรา งิน ดือน 13,250
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 159,000 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 800 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 9,600 บาท
- พนั งาน ับ รื่องจั ร ล นาด บา(รถบรรท น้ํา อน
ประ ง ) อัตรา งิน ดือน 11,830 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 141,960 บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 710
บาท จํานวน
12 ดือน ป็น งิน 8,520 บาท
- ผชวย จาพนั งานธร ารอัตรา งิน ดือน 11,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 138,000 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 690 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 8,280 บาท
- นงานต แตง วน(ผมีทั ษะ) จํานวน 1 อัตรา ๆละ 9,400
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 112,800 บาท
- พนั งานดับ พลิง(ผมีทั ษะ) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,400
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 112,800 บาท
- นั ารภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
- นงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป
- พนั งาน ับ รื่องจั ร ล นาด บา(รถบรรท น้ํา อน
ประ ง ) อัตรา ดือน 1,455 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 17,460 บาท
- ผชวย จาพนั งานธร าร อัตรา ดือนละ 1,785
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,420 บาท
- นงานต แตง วน(ผมีทั ษะ) อัตรา ดือนละ 2,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
- พนั งานดับ พลิง(ผมีทั ษะ) อัตรา ดือนละ 2,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
- นั ารภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
- นงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558

จํานวน

110,880 บาท

นา : 8/100
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ผปฏิบัติราช ารใ แ อบต. ไดแ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับ าราช าร วนทองถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
- าตอบแทนใ แ ณะ รรม ารตรวจ ารจาง/จัด า
พั ด/ตรวจรับพั ด
- งินรางวัล
- าตอบแทน อปพร.
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 ันยายน 2557 รื่องแนวทาง าร บิ จาย งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ อง รป รอง วนทองถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2553 รื่อง าร บิ าตอบแทน ณะ รรม าร
ดํา นิน ารซื้อ รือจาง ณะ รรม ารตรวจ ารจาง และผ วบ ม
งาน อ ราง ององ รป รอง วนทองถิ่น
4)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ัด ลือ
พนั งานและล จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
5)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใ แ อา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560

รวม

2,500,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 9/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ า
ราช าร วนทองถิ่นล จางประจํา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่องระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบาน/ ชาซื้อบานใ แ าราช าร วนทองถิ่นที่
มี ิทธิ บิ ได ตาม ฎ มายและ ระ บียบที่ ํา นด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น
5)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562

นา : 10/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,295,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร อง าราช าร วนทอง
ถิ่น ผบริ าร อง ารบริ าร วนตําบลและล จางประจําตาม
ฎ มายและระ บียบที่ ํา นด
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บตร
2)ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ ารถาย อ าร า ย็บ นัง ือ าป
นัง ือ และ อบัญญัติตางๆ าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล า
ระวางรถบรรท า ชาทรัพย ิน าจาง มาโฆษณาและ ผย
แพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ันภัยตางๆ าจัดทํา
ว็บไซด อง อบต. จาง มาติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท าจางออ แบบ าจาง มาแรง
งาน และ าจาง มาแรงงานบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ าร ใน
อํานาจ นาที่ที่ ามารถ บิ จายได ในประ ภทรายจายนี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น

นา : 11/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- ารับรองใน ารตอนรับบ ล รือ ณะบ ล จํานวน 10,000
บาท พื่อจาย ป็น ารับรอง ใน ารตอนรับบ ล รือ ณะ
บ ลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษาด
งาน รือมาดํา นิน ารอื่นใด ชน าอา าร า รื่องดื่ม า อง
วัญ าพิมพ อ าร าใชจายที่ ี่ยว นื่อง ับ ารรับรอง รวม
ทั้ง าจาง มาตาง ๆ ซึ่งจํา ป็นตองจายที่ ี่ยว ับ าร
รับรอง
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งิน
ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทองถิ่น
- า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาอง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น าอา าร รื่องดื่มตางๆ รื่องใชใน าร ลี้ยงรับรอง
และ าบริ ารอื่นๆซึ่งจํา ป็นตองจายที่ ี่ยว อง ับ าร ลี้ยง
รับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม รือ ณะ
อน รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชม
ระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น รืออง รป รอง วนทอง
ถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งิน
ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

40,000 บาท

นา : 12/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารจัดงานรัฐพิธีและงาน ํา ัญ องชาติ
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาท ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง รณบดินทร ทพยวราง
รและจัด ิจ รรม ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ทิดา
พัชร ธาพิมลลั ษณพระบรมราชินี รือโ รง ารรับ ด็จฯ รือ
โ รง าร ฉลิมพระ ียรติตางๆ ารดํา นิน าร รือ นับ นน
โ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดําริ องพระบาท ม ด็จพระ จา
อย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็จพระนาง จาฯพระบรม
ราชินีนาถ และ ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง รณบดิน
ทร ทพยวราง ร รือ ารอํานวย วาม ะดว ใ ับประชาชน พื่อ
มารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ รืองานรัฐพิธีตางๆ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 นา 115 อ 3 )

จํานวน

50,000 บาท

นา : 13/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วน
ทองถิ่นตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณี รบ
วาระ ยบ ภา รณีแทนตําแ นงที่วาง และ รณี ณะ รรม าร
าร ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม และ รณีอื่นๆ โดยจาย ป็น
าใชจาย ี่ยว ับจัด ถานที่ าวั ด รื่อง ียน และอป รณ า
ถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน
ารติดตอ ื่อ าร า ชาวั ดอป รณตางๆ าอา าร าอา าร
วางและ รื่องดื่ม ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าป้ายประชา
ัมพันธ าตอบแทน ณะ รรม าร าใชจายอื่นๆ ํา รับ ารจัด
ทําโ รง าร โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่มา ที่มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 124
อ 16 )
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และ นอ ราชอาณาจั ร ํา รับ ป็น า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ า ชาที่พั าผานทางดวนพิ ศษ าลงทะ บียน
ตางๆ และ าใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา อง าราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ณะผ
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบลและ จา นาที่อื่น ๆ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2559
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่4) พ.ศ.2561

นา : 14/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไมและพวงมาลา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไมและพวง
มาลา ํา รับพิธี ารวัน ํา ัญตาง ๆ ตามวาระโอ า ที่จํา ป็น
และมี วาม ํา ัญ และอื่น ๆ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม พื่อ
มอบใ บ ลตางๆ าพวงมาลา และพานประดับพมดอ ไม
โ รง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพและทัศนศึ ษาดงาน
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ
และทัศนศึ ษาดงาน อง าราช าร วนทองถิ่น พนั งาน
จาง ณะผบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ผนํา
ชมชน ลม ตรี ลมแมบานและ ยาวชน ใน ตอง ารบริ าร
วนตําบล โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ า
อ ารตางๆ า อง มนา ณใน ารดงาน าอา ารวางและ
รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร าพา นะ าป้าย
โ รง าร าที่พั ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 122 อ 8)

นา : 15/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

โ รง ารม รรม องดีอํา ภอภ ียว

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารม รรม องดีอํา ภอภ ียว มี าร
จัด ิจ รรม ง ริมศิลปวัฒนธรรม ประ พณีทองถิ่น ง ริม
พัฒนา ณภาพชีวิตและ ง ริม ิน าทาง าร
ษตร ผลิตภัณฑ OTOP โดยมี าใชจายใน ารจัดงานประ อบ
ดวย าป้าย าพา นะ าวั ดอป รณใน ารจัดงาน า
อา าร าอา ารและอา ารวาง าจัด ถานที่ าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 96 อ 4)
โ รง ารรั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร รั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน พื่อ
ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จาอย ัว ด็จ ถลิงถวัลยราช
มบัติ รบ 70 ป และ ม ด็จพระนาง จาฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรง จริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ใน าร
อนรั ษทรัพยา รน้ําและป่า รวมทั้งจิต ํานึ องประชาชนใน าร
รั ษา ิ่งแวดลอมและอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติโดยมี าใช
จาย ประ อบดวย าป้าย าอา ารและอา ารวาง า
อา าร าตนไม าวั ด
อป รณใน ารจัดโ รง าร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2559 รื่องโ รง ารรั
น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 117 อ 4)

นา : 16/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

โ รง าร ราง วามปรองดอง มานฉันท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ
และทัศนศึ ษาดงาน อง าราช าร วนทองถิ่น พนั งาน
จาง ณะผบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ผนํา
ชมชน ลม ตรี ลมแมบานและ ยาวชน ใน ตอง ารบริ าร
วนตําบล โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ า
อ ารตางๆ า อง มนา ณใน ารดงาน าอา ารวางและ
รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร าพา นะ าป้าย
โ รง าร าที่พั ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 122 อ 8)
โ รง ารอง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร ัญจร
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารอง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร ัญจร พื่อ ผยแพร อมล
าว ารและรับฟังปัญ า องประชาชนในพื้นที่อง ารบริ าร
วนตําบลบาน พชรโดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ด
อป รณ ตางๆ าป้าย าอา ารและอา ารวาง าอา าร า
พา นะ าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 121 อ 2 )

นา : 17/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

โ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรม อง
ณะผบริ าร มาชิ ภา าราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ผ
นําชมชนและ รือ ยาวชน ประชาชนใน ตอง ารบริ าร วน
ตําบล โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ ตางๆ า
อ ารใน ารอบรม าป้าย า อง มนา ณใน ารดงาน า
อา ารและอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร า
พา นะ าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับจัดทําโ รง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 122 อ 7 )
าบํารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่น ๆ ที่ ิด วามชํารดบ พรอง ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

นา : 18/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน

รวม

530,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง องที่ ป็นวั ดโดย ภาพและวั ด งทน
ถาวร ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ มึ
รื่องถาย อ าร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ไมโ รโฟน าตั้ง ไมโ รโฟน ฯลฯ และ
อื่น ที่จํา ป็น โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

นา : 19/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

วั ดงานบานงาน รัว

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซื้อวั ดงานบานงาน รัว และวั ดที่ใชทํา วาม
ะอาด ชน แปรง ไม วาด ถวยชาม น้ํายาลาง องน้ํา ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่จํา ป็น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ององ ารบริ าร วน
ตําบลบาน พชร และ อง วนราช ารอื่นที่มาชวย ารปฏิบัติ
งาน ชน ยางนอ ยางใน แบต ตอรี่ ัว ทียน มอน้ํารถ
ยนต ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

นา : 20/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้ํามัน ชื้อ พลิง าน้ํามัน ลอลื่น น้ํามันจาร
บี ํา รับใช ับ รถยนต วน ลาง รถโดย าร นาด 12 ที่นั่งรถ
บรรท น้ํา รถจั รยานยนต รถ ระ ชา รื่องตัด ญา รื่อง
บน้ํา รื่องพน มอ วัน ฯลฯ ตลอดจนใช ํา รับ ารพัฒนา
ในวัน ํา ัญตาง ๆ และ รื่องยนต รื่องจั ร รื่อง บ
น้ํา อง วนราช ารอื่นที่มาชวย ารปฏิบัติงาน และที่จํา ป็น
อื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อจอบ ียม ปย มล็ดพืช วั ด พาะชํา ผาใบ
รือผาพลา ติ และวั ดอื่นที่ ี่ยว ับ าร ษตร ป็นตน พื่อจัด
ต แตง วน ยอม นาม ญาและภายในบริ วณที่ทํา ารอง าร
บริ าร วนตําบลบาน พชร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

นา : 21/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดใน ารโฆษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ งาน ององ ารบริ าร วนตําบล รือ ิจ รรมอื่นๆ อง
อง ารบริ าร วนตําบล ชน ระดาษ ียนโป ตอร วั ด
อป รณ ํา รับจัดบอรด รือนิทรรศ ารตาง ๆ พ ันและ ี แถบ
บันทึ ียง รือภาพ (แผนซีดี วิดีโอ ทป) าลางอัด ยายภาพ
ี รือ าวดํา ฟว จอรบอรด ติ อร ป้ายไวนิล ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล โปรแ รม อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

375,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า ององ ารบริ าร วนตําบลบาน พชรและ
าไฟฟ้า าธารณะ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
าบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็น าโทรศัพท ํานั งาน ององ ารบริ าร วนตําบล
บาน พชร และ าใชจายที่ ิด ึ้นจา ารใชบริ าร ชน า ชา
มาย ล โทรศัพท าบํารงรั ษา าย ฯลฯ ํา รับใชใน ิจ าร
อง อบต.
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าซื้อดวงตราไปรษณียยา
ร าลงทะ บียน และ าบริ ารที่ ี่ยว องใน าร ิจ าร อง อบ
ต.
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
พื่อจาย ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ตและ า ื่อ
ารอื่น ๆ และ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอรโนตบ๊
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบ๊ ซึ่งมี ณลั ษณะ
พื้นฐานดังนี้
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
-มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4GB
-มี นวยจัด ็บ อมลชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไมนอย
วา 1TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไมนอย
วา 120 GB จํานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366x768 Pixel
และมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรป 2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นาที่131 อ 6 )
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
อด นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารใ วามชวย ลือประชาชน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อ นับ นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นาที่ 96 อ 5 )
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,984,160 บาท

รวม

1,621,860 บาท

รวม

1,621,860 บาท

จํานวน

1,249,200 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น อง อง ลัง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผอํานวย าร อง ลัง งิน ดือน 31,880 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 382,560 บาท
ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,680 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 20,160 บาท
- นั วิชา าร งินและบัญชีปฏิบัติ าร งิน ดือน 25,970
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 311,640
บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,510 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,120 บาท
- จาพนั งานจัด ็บรายไดปฏิบัติงาน งิน ดือน 15,140
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน
181,680 บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 890
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 10,680 บาท
- จาพนั งานพั ดปฏิบัติงาน งิน ดือน 25,660
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 307,920 บาท
ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,370 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 16,440 บาท
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง อง าราช าร วนทองถิ่น ที่ วร
ไดรับตามระ บียบที่ ํา นด ตําแ นง ผอํานวย าร อง ลัง ดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
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าตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

299,280 บาท

จํานวน

31,380 บาท

พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผชวย จา นาที่จัด ็บรายได งิน ดือน 12,670
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 152,040 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 770 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 9,240
บาท
- ผชวย จา นาที่พั ด งิน ดือน 10,840 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 130,080 บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือน
ละ 660 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 7,920 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จํานวน 2
อัตราดังนี้
- ผชวย จา นาที่จัด ็บรายได อัตรา ดือนละ 615
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 7,380 บาท
- ผชวย จา นาที่พั ด อัตรา ดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับ าราช าร วนทองถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
- าตอบแทนใ แ ณะ รรม ารตรวจงานจาง/จัด า
พั ด/ ปดซอง
- าตอบแทน ณะ รรม าร อบ ัมภาษณ รือประ มินบ ล
และ จา นาที่ดํา นิน าร อบ
- งินรางวัล
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนทองถิ่นใ
ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 ันยายน 2557 รื่องแนวทาง าร บิ จาย งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

336,000 บาท

รวม

66,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

นา : 29/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น ล จางประจํา และ พนั งานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดัง
นี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่องระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบาน/ ชาซื้อบานใ แ าราช าร วนทองถิ่นที่
มี ิทธิ บิ ได ตาม ฎ มายและ ระ บียบที่ ํา นด โดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ
นัง ือ รือ าป นัง ือ าจางพิมพ ิ่งพิมพ พื่อโฆษณาและ
ผยแพร าจางทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินและลงภา
นาม ีย อมล Ltax3000 และ Ltax Gis าธรรม นียมตางๆ า
บี้ยประ ัน าจาง มาติดตั้งระบบโทรศัพทและอิน ตอร น็ต
วาม ร็ว ง าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ าร ในอํานาจ
นาที่ที่ ามารถ บิ จายไดในประ ภทรายจายนี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และ นอ ราชอาณาจั ร ํา รับ ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า
ชาที่พั าผานทางดวนพิ ศษ าลงทะ บียนตางๆ และ าใช
จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา อง า
ราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2559
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าบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่น ๆ ที่ ิด วามชํารดบ พรอง ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง องที่ ป็นวั ดโดย ภาพและวั ด งทน
ถาวร ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

26,300 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมลโปรแ รม อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ อมพิว ตอร

รวม

26,300 บาท
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รื่อง อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ซึ่งมี ณลั ษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมนอย
วา 2.8 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 8 MB - มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี
ณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย
วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจํา ลั ใน าร แ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 4 GB
– มี นวย จัด ็บ อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไมนอย
วา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรป 2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นาที่131 อ 6 )

จํานวน

22,000 บาท
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รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ ซึ่งมี ณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
นอย วา 20 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย
วา 10 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรป 2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นาที่133 อ 27 )

จํานวน

4,300 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารซอมแผน ลมโซนิ่งที่ 11
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารซอมแผน ลมโซนนิ่ง11 ( ลม
พื้นที่ประ านงานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยประ อบ
ดวย ทศบาลตําบลบาน พชรภ ียว ทศบาลตําบลธาตทอง อบ
ต.บาน พชร อบต.บานดอนและอบต. วางโจน โดยมี าใชจาย
ประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและอา าร
วาง าอา าร าป้ายโ รง าร า บี้ย ลี้ยง า มนา ณ
วิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2522
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย นวยอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 100 อ 15 )
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าใชจายใน ารป้อง ันและลดอบัติทางถนนในชวง ทศ าล

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน ใน
ชวง ทศ าลปใ ม ง รานต ฯลฯ โดยมี าใชจายประ อบ
ดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและอา ารวาง า
อา าร าป้ายโ รง าร า บี้ย ลี้ยง าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน าร
จัดทําโ รง าร ฯลฯ โดยยึดถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ ด 0808.2
/ว 2373 ลงวันที่ 23 ธันวา ม 2557 รื่องซั ซอมแนวทาง ารตั้ง
งบประมาณและ าร บิ จาย าใชจายใ ับอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตร ารใน
ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 99 อ 12)
โ รง ารจัด ิจ รรมวัน อปพร.
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารจัด ิจ รรมวัน อปพร. โดยมี า
ใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและอา าร
วาง าอา าร า บี้ย ลี้ยง าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2522
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย นวยอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 98 อ 5 )
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โ รง ารซอมแผนระงับอั ีภัยใน ถานศึ ษา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารซอมแผนระงับอั ีภัยใน ถาน
ศึ ษาใน ตอง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร โดยมี าใช
จายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและอา าร
วาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน าร
จัดทําโ รง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2522
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 100 อ 18)
โ รง ารบริ าร ารแพทยฉ ฉิน
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารบริ าร ารแพทยฉ ฉิน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553 รื่อง ารดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ าร
แพทยฉ ฉิน ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 100 อ 19 )
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โ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พติด

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารแ ไ ปัญ ายา พติด โดยมี
าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและ
อา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด ที่มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม
2557 รื่องมาตร าร รงรัดดาน ารปราบปรามและ ยดยั้ง าร
แพรระบาด องยา พติด
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 98 อ 4)
โ รง ารฝึ อบรมทบทวน พิ่มศั ยภาพอปพร.
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรมทบทวน พิ่มศั ยภาพ อป
พร./จัดตั้งศนย อปพร. ององ ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย า
อา ารและอา ารวาง าจาง มาพา นะ าที่พั า มนา ณ
วิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2522
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย นวยอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 99 อ 13 )
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โ รง าร ฝ้าระวัง ารลั ลอบ น องป่าและตัดไมทําลายป่า(ป่า งวน จํานวน
แ งชาติภตะ ภา)

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร ฝ้าระวัง ารลั ลอบ น องป่า
และตัดไมทําลายป่า (ป่า งวนแ งชาติภตะ ภา) โดยมี าใชจาย
ประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา ารและอา าร
วาง าอา าร า บี้ย ลี้ยง าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ิง า ม 2555 รื่อง าใชจายใน ารจัดงานตางๆ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 101 อ 20)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วั ด รื่องแตง าย
พื่อจาย ป็น าวั ด รื่องแตง ายตางๆ ชน มว ดับ พลิง ถง
มือดับ พลิง รอง ทาดับ พลิง ็ม ัด ชวยชีวิต ชดปฏิบัติงานดับ
พลิงและ รื่องแบบใน ารปฏิบัติ นาที่ อง มาชิ อป
พร. ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
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วั ด รื่องดับ พลิง

จํานวน

20,000 บาท

รวม

995,060 บาท

รวม

666,060 บาท

รวม

666,060 บาท

จํานวน

336,360 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด รื่องดับ พลิงตางๆ ชน ถังดับ
พลิง น้ํายาดับ พลิง รื่องดับ พลิง มี รื่องมือและอป รณ
ตางๆใน ารดับ พลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น อง อง ารศึ ษาศา นาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม งิน
ดือน 26,970 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 317,520
บาท
ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 1,570 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,840 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

254,280 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงและ าตอบแทนพิ ศษ อง า
ราช าร วนทองถิ่น ที่ วรไดรับตาม ฎ มายและระ บียบที่
ํา นด ตําแ นง ผอํานวย าร อง ารศึ ษา ดือนๆ ละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
าตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.พนั งานจางตามภาร ิจ ตําแ นง ผชวย จาพนั งาน
ธร าร จํานวน 1 อัตรา งิน ดือน11,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 138,000 บาท ปรับปรง งิน ดือน 690
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 8,280 บาท
2.พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา งิน
ดือน 9,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

33,420 บาท

รวม

313,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้
1.พนั งานจางตามภาร ิจ ตําแ นง ผชวย จาพนั งาน
ธร าร จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,785 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,420 บาท
2.พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 1,000 บาท ป็น งิน 12,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ผปฏิบัติราช ารใ แ อบต. ไดแ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับ าราช าร วนทองถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
- งินรางวัล
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนทองถิ่นใ
ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 ันยายน 2557 รื่องแนวทาง าร บิ จาย งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ อง รป รอง วนทองถิ่น
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ า
ราช าร วนทองถิ่นล จางประจํา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อง าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบาน/ ชาซื้อบานใ แ าราช าร วนทองถิ่นที่
มี ิทธิ บิ ไดตาม ฎ มายและระ บียบที่ ํา นดโดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ ารถาย อ าร า ย็บ นัง ือ าป
นัง ือ ตางๆ าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางรถ
บรรท า ชาทรัพย ิน าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียม
ตางๆ า บี้ยประ ันภัยตางๆ และ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น
ิจ าร ในอํานาจ นาที่ที่ ามารถ บิ จายไดในประ ภทรายจาย
นี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559 รื่อง ลั าร ณฑ บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ํา รับ ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า
ชาที่พั าผานทางดวนพิ ศษ าลงทะ บียนตางๆ และ าใชจาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา อง า
ราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบลและ จา นาที่อื่นๆ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
โ รง ารพัฒนาศั ยภาพดาน ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและทัศนศึ ษาดงาน
อง าราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ณะผบริ าร มาชิ
ภาอง ารบริ าร วนตําบลและ ณะ รรม ารบริ าร ศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 109 อ 10)
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าบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่นๆที่ ิดจา วามชํารดบ พรอง ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั จําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง องที่ ป็นวั ดโดย ภาพและวั ด งทน
ถาวร ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ มึ
รื่องถาย อ าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดใน ารโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ งาน
อง อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม และงานศนยพัฒนา ด็
ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร ชน ระดาษ ียน
โป ตอร วั ด อป รณ ํา รับจัดบอรด รือนิทรรศ าร
ตางๆ พ ันและ ี แถบบันทึ ียง รือภาพ (แผนซีดี วิดีโอ
ทป) าลางอัด ยายภาพ ี รือ าวดํา ฟว จอรบอรด ติ
อร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล โปรแ รม อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ ฯลฯ ที่ใชในงาน อง ารศึ ษา ศา นาและ
วัฒนธรรมและศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
อมพิว ตอรโนตบ๊
พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบ๊ ํา รับงาน ํานั
งาน รา า 16,000 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมนอย
วา 2.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
และมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15
มีนา ม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) บัญชี รภัณฑ นา 132 อ 14
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,095,520 บาท

รวม

923,520 บาท

รวม

923,520 บาท

จํานวน

582,720 บาท

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร รศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 2 อัตรา งิน ดือน 22,460
บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 44,920 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 539,040 บาท ปรับปรง งิน ดือน 1,820
บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 3,640 บาท จํานวน 12
ดือน 43,680 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
ร ฎา ม 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน ํา รับ นับ นน
ศนยพัฒนา ด็ ล็
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ แ าราช าร รศนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ป็น งิน 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
ร ฎา ม 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน ํา รับ นับ นน
ศนยพัฒนา ด็ ล็
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าตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

220,800 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจางตําแ นง ผดแล ด็ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร จํานวน 2
อัตรา ๆ ดังนี้
1.พนั งานจางตามภาร ิจ(ผมีทั ษะ) ตําแ นง ผดแล
ด็ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,400 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 112,800 บาท
2.พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง ผดแล ด็ จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
ร ฎา ม 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน ํา รับ นับ นน
ศนยพัฒนา ด็ ล็
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตําแ นง ผ
ดแล ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.พนั งานจางตามภาร ิจ(ผมีทั ษะ) ตําแ นง ผดแล
ด็ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 24,000 บาท
2.พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง ผดแล ด็ จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน12,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
ร ฎา ม 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน ํา รับ นับ นน
ศนยพัฒนา ด็ ล็

นา : 51/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

งบดาเนินงาน

รวม

1,112,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

429,200 บาท

าพัฒนาผประ อบวิชาชีพ รที่ ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ร จํานวน
ป รอง วนทองถิ่น

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร อง าราช าร ร ศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชรตาม ฎ มาย
และระ บียบที่ ํา นด
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บตร
2) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน ํา รับ นับ
นนศนยพัฒนา ด็ ล็
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น าพัฒนาผประ อบวิชาชีพ รที่ ัง ัดศนยพัฒนา ด็
ล็ ององ รป รอง วนทองถิ่น ํา รับ าราช าร รศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร จํานวน 2
อัตราๆละ 10,000 บาท/ น/ป ป็น งิน 20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
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โ รง าร ายวิทยาศา ตร พื่อ ด็ และ ยาวชน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

309,200 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร ายวิทยาศา ตร พื่อ ด็ และ
ยาวชน ไดแ าวิทยา ร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา าร า อ ารประ อบ ารอบรม า ถานที่ า
พา นะ าวั ดอป รณและ าใชจายอื่นๆที่จํา ป็น ในโ รง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 109 อ 12)
โ รง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารวัน ด็ แ งชาติ ไดแ าวั ด
อป รณตางๆและ าใชจายที่จํา ป็นใน ารจัดงาน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม าร
แ ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 107 อ 2)
โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
(1) งินอด นน นับ นนอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร จํานวน 196,000 บาท พื่อ
นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน พชร จํานวน 40 นๆ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
(2) าจัด าร รียน าร อน จํานวน
68,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ํา รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร จํานวน 40
นๆ ละ 1,700 บาท
(3) า นัง ือ รียน จํานวน 8,000 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย3-5 วบ) ใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 40 นๆละ 200 บาท/ป
(4) าอป รณ าร รียน จํานวน 8,000 บาท
พื่อจาย ป็น าอป รณ าร รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย3-5
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วบ) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 40 นๆละ 200 บาท/ป
(5) า รื่องแบบนั รียน จํานวน 12,000 บาท
พื่อจาย ป็น า รื่องแบบนั รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย3-5
วบ) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 40 นๆละ 300 บาท/ป
(6) า ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 17,200 บาท
พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผ รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย3-5
วบ) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 40 นๆละ 430 บาท/ป
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 2592
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน าร
ศึ ษา
ององ รป รอง วนทองถิ่นประจําป พ.ศ
.2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 109 อ 14)

ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงาน รัว

รวม

637,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าซื้อวั ดงานบานงาน รัว และวั ดที่ใชทํา วาม
ะอาด ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็
ชน แปรง ไม
วาด ถวยชาม แ ว น้ํายาลาง องน้ํา ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จํา ป็น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
าอา าร ริม (นม)

จํานวน

592,800 บาท
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- าอา าร ริม (นม) ํา รับนั รียนในโรง รียน ัง ัด ํานั
งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ในพื้นที่ จํานวน 4
แ งๆละจํานวน 260 วัน และศนยพัฒนา ด็ ล็ อง อบต.บาน
พชร จํานวน 260 วัน รายละ อียดดังนี้
1. โรง รียนบาน ด อนแ น จํานวน 45 นๆละ 260 วัน ป็น
งิน 93,600 บาท แย ป็น งินอด นนทั่ว
ไป 45x7.37 x260 =86,229 บาท งินราย
ได 45x0.63x260=7,371 บาท
2.โรง รียนบาน นอง าม จํานวน 60 นๆละ 260 วัน ป็น
งิน 124,800 บาท แย ป็น งินอด นนทั่ว
ไป 60x7.37 x260 =114,972 บาท งินราย
ได 60x0.63x260=9,828 บาท
3.โรง รียนบานโป่งโพธิ์ จํานวน 70 นๆละ 260 วัน ป็น
งิน 145,600 บาท งินอด นนทั่ว
ไป 70x7.37 x260 =134,134 บาท งินราย
ได 70x0.63x260=11,466 บาท
4.โรง รียนบาน นองง ลือม จํานวน 70 นๆละ 260
วัน ป็น งิน 145,600 บาท งินอด นนทั่ว
ไป 70x7.37 x260 =134,134 บาท งินราย
ได 70x0.63x260=11,466 บาท
5. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน
พชร จํานวน 40 นๆละ 260 วัน ป็น งิน 83,200 บาท
งินอด นนทั่วไป 40x7.37 x260 =76,648 บาท งินราย
ได 40x0.63x260=6,552 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 2592
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน าร
ศึ ษา
ององ รป รอง วนทองถิ่นประจําป พ.ศ
.2562(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 108 อ 4)
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วั ด าร ษตร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อจอบ ียม ปย มล็ดพืช ป็นตน พื่อจัด
ต แตง วน ยอม นาม ญาและภายในบริ วณศนยพัฒนา ด็
ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ด ารศึ ษา
พื่อจาย ป็น าวั ด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อง อบ
ต.บาน พชร ชน นัง ือ , ี ื่อ าร รียน าร อน
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า องศนยพัฒนา ด็ อบต.บาน พชร โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็น าน้ําประปา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน
พชร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,060,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,060,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารพัฒนาวิชา าร องโรง รียนบาน ด อนแ น
พื่ออด นนโ รง ารพัฒนาวิชา าร องโรง รียนบาน ด
อนแ น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 110 อ 15)
โ รง ารย ระดับผล ัมฤทธิ์ทาง าร รียนโรง รียนบานโป่งโพธิ์
พื่ออด นนโ รง ารพัฒนา วามรดาน ท โนโลยี
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 110 อ 16)
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โ รง าร ง ริมพัฒนา าร ด็ ปฐมวัยโรง รียนบาน นอง าม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ออด นนโ รง ารพัฒนา าร ด็ ปฐมวัยโรง รียนบาน นอง
าม
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย งินอด นน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 110 อ 17)
โ รง าร อง มดมีชีวิตโรง รียนบาน นองง ลือม
พื่ออด นนโ รง าร อง มดมีชีวิตโรง รียนบาน นองง
ลือม โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 110 อ 18)
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อด นนโ รง ารอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นน าอา าร ลางวันโรง รียนใน
ัง ัด พฐ.จํานวน 4 แ งๆละ 200 วัน ป็น
งิน จํานวน 980,000 บาท รายละ อียดดังนี้
ํา รับนั รียนในโรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ในพื้นที่ จํานวน 4 แ ง ตั้ง
ไว จํานวน 980,000 บาท ไดแ
1. โรง รียนบาน ด อนแ น จํานวน 45 นๆละ 200 วันๆ
ละ 20 บาท ป็น งิน 180,000 บาท
2. โรง รียนบาน นอง าม จํานวน 60 นๆละ 200 วันๆ
ละ 20 บาท ป็น งิน 240,000 บาท
3. โรง รียนบานโป่งโพธิ์ จํานวน 70 นๆละ 200 วันๆละ 20
บาท ป็น งิน 280,000 บาท
4. โรง รียนบาน นองง ลือม จํานวน 70 นๆละ 200 วันๆ
ละ 20 บาท ป็น งิน 280,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถนายน 2560 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนทองถิ่นประจําป พ.ศ.2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.255 (แผนพัฒนาทองถิ่น 25612565 นา 110 อ 19 )

จํานวน

980,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

144,000 บาท

รวม

144,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ผปฏิบัติราช ารใ แ อบต. ไดแ
- าตอบแทนนั บริบาลทองถิ่น จํานวน 2 น ๆละ 6,000
บาท ป็น งิน 144,000 บาท ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น
ององ รป รอง วนทองถิ่นและ าร บิ าใชจาย พ.ศ.2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร วบ มและป้อง ันโร ไ ลือดออ
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง าร วบ มและ
ป้อง ัน โร ไ ลือดออ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 1891.3/ว 3362
ลงวันที่ 19 ิง า ม 2556 รื่อง ารดํา นินงานป้อง ันและ
วบ ม ารระบาด องโร ไ ลือดออ
2) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดภา รัฐ พ
.ศ. 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 102 อ 4)
โ รง าร วบ มและป้อง ันโร พิษ นั บา

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

พื่อ บิ จายในโ รง าร วบ มและป้อง ันโร พิษ นั บาตาม
โ รง าร ัตว ปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั บาฯ
ํา รับ ารออ ํารวจ จํานวน นั และแมว ทั้งที่มี จา องและ
ไมมี จา อง ารจัดซื้อวั ซีนและอป รณใน ารฉีด พื่อป้อง ัน
และ วบ มโร พิษ นั บาน โดยจัด รรตามจํานวนประชา ร
นั / แมว ทั้งที่มี จา อง และไมมี จา อง จา าร ํารวจ อง
อปท. ที่ ง ลั ฐาน าร ํารวจใ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น รือรายงาน าร ํารวจประชา ร นั และแมว (ซีดีบันทึ
อมล ํารวจที่ ํารวจจํานวน นั และแมว รือรายงาน าร
ํารวจจํานวน นั / แมว) ทั้งนี้ใ อง รป รอง วนทอง
ถิ่น ํานึงถึง าร น งและ ารจัด ็บวั ซีนตามระบบล โว วาม
ย็น (Cold chain) ดวยโดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององ ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ ว0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15มีนา ม 2562
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
10) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดภา
รัฐ พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 104 อ 13)

นา : 62/100

นา : 63/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

โ รง ารบริ ารจัด าร ยะในชมชน
พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารบริ ารจัด าร ยะใน
ชมชน ไดแ าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวางและน้ํา
ดื่ม าป้าย โ รง าร าวั ดอป รณ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560
2.)ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง าร ําจัด ยะมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0810.5 / ว 0263
ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
. 0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
. 0810.5/ ว 698 ลงวันที่ 22 มภาพันธ 2562
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
. 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 94 อ 10)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 64/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดําริดาน จํานวน
าธารณ มที่ 1

20,000 บาท

งินอด นน อ ชน

พื่อจาย ป็น งินอด นน มบาน พื่อดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ อง มที่1
โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร
และอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ตามโ รง ารดังตอไปนี้
-โ รง ารอบรม มอ มบานตามพระราชประ ง
- โ รง าร ง ริมพัฒนา าร ด็ ฉลิมพระ ียรติ
- โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาตานภัยมะ ร็ง ตานม
ใน ตรีไทย
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2561 รื่อง
แนวทาง ารดํา นินโ รง าร
พระราชดําริดาน าธารณ พิ่ม ติม
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด มท 08105/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม
2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด มท0810.3/ว6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 103 อ 8)

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดําริดาน จํานวน
าธารณ มที่ 3
พื่อจาย ป็น งินอด นน มบาน พื่อดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ มที3่
โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร
และอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ตามโ รง ารดังตอไปนี้
- โ รง ารอบรม มอ มบานตามพระราชประ ง
- โ รง ารพัฒนาระบบ าภิบาลในโรง รียนและชมชน
- โ รง าร ง ริมพัฒนา าร ด็ ฉลิมพระ ียรติ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2561 รื่อง
แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ พิ่ม ติม
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด มท 08105/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม
2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด มท0810.3/ว6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 103 อ 9)

นา : 65/100

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดําริดาน จํานวน
าธารณ มที่ 4
พื่อจาย ป็น งินอด นน มบาน พื่อดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ มที่ 4
โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร
และอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ตามโ รง ารดังตอไปนี้
- โ รง ารอบรม มอ มบานตามพระราชประ ง
- โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาตานภัยมะ ร็ง ตานม
ใน ตรีไทย
- โ รง ารรณรง และแ ไ ปัญ ายา พ
ติด To Be Number One
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2561 รื่อง
แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ พิ่ม ติม
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด มท 08105/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด มท0810.3/ว6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 104 อ 10)

นา : 66/100

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดําริดาน จํานวน
าธารณ มที่ 5
พื่อจาย ป็น งินอด นน มบาน พื่อดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ มที5่
โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร
และอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ตามโ รง ารดังตอไปนี้
-โ รง ารอบรม มอ มบานตามพระราชประ ง
- โ รง าร ริมศั ยภาพผ งอาย ฉลิมพระ ียรติ พระบาท
ม ด็จพระ จาอย ัว
- โ รง ารรณรง และแ ไ ปัญ ายา พ
ติด To Be Number One
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2561 รื่อง
แนวทาง ารดํา นินโ รง าร
พระราชดําริดาน าธารณ พิ่ม ติม
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด มท 08105/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม
2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด มท0810.3/ว6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 104 อ 11)

นา : 67/100

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดําริดาน จํานวน
าธารณ มที่ 6
พื่อจาย ป็น งินอด นน มบาน พื่อดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ มที่ 6
โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร
และอา ารวาง าอา าร า มนา ณวิทยา ร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ตามโ รง ารดังตอไปนี้
- โ รง ารอบรม มอ มบานตามพระราชประ ง
- โ รง าร ริมศั ยภาพผ งอาย ฉลิมพระ ียรติ พระบาท
ม ด็จพระ จาอย ัว
- โ รง าร วบ ม าร าด ารไอโอดีน อง ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ ยามบรมราช มารี
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) นัง ือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2561 รื่อง
แนวทาง ารดํา นินโ รง าร
พระราชดําริดาน าธารณ พิ่ม ติม
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด มท 08105/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม
2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด มท0810.3/ว6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 104 อ 12)

นา : 68/100

20,000 บาท

นา : 69/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น อง วน วั ดิ าร ัง ม จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้
- ผอํานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม อัตรา งิน ดือน 31,340
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 376,080 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 19,920 บาท
- จาพนั งานพัฒนาชมชนชํานาญงาน อัตรา งิน ดือน 22,040
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 264,480 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 1,330 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 15,960 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

รวม

1,106,280 บาท

รวม

869,280 บาท

รวม

869,280 บาท

จํานวน

676,440 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

126,840 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงและ าตอบแทนพิ ศษ อง า
ราช าร วนทองถิ่น ที่ วรไดรับตาม ฎ มายและระ บียบที่
ํา นด ตําแ นง ผอํานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม ดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
าตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
- ผชวย จาพนั งานพัฒนาชมชน อัตรา งิน ดือน 9,970
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 119,640 บาท ปรับปรง งิน
ดือนอัตรา ดือนละ 600 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 7,200 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผชวย จาพนั งานพัฒนาชมชน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

จํานวน

24,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ผปฏิบัติราช ารใ แ อบต. ไดแ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับ าราช าร วนทองถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
- าตอบแทนใ แ ณะ รรม ารตรวจ ารจาง/จัด าพั ด/ ปด
ซอง
- าตอบแทน ณะ รรม าร อบ ัมภาษณ รือประ มินบ ล
และ จา นาที่ดํา นิน าร อบ
- าตอบแทน อปพร./ าตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- งินรางวัล ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนทองถิ่นใ
ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 ันยายน 2557 รื่องแนวทาง าร บิ จาย งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ อง รป รอง วนทองถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2553 รื่อง าร บิ าตอบแทน ณะ รรม าร
ดํา นิน ารซื้อ รือจาง ณะ รรม ารตรวจ ารจาง และผ วบ ม
งาน อ ราง ององ รป รอง วนทองถิ่น
4)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ัด ลือ
พนั งานและล จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ
จาย าตอบแทนและ าวั ด รื่องแตง าย องอา า มั รป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)

รวม

221,000 บาท

รวม

46,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น ล จางประจํา และ พนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อง าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบาน/ ชาซื้อบานใ แ าราช าร วนทองถิ่นที่
มี ิทธิ บิ ได ตาม ฎ มายและ ระ บียบที่ ํา นด โดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

นา : 74/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

ค่าใช้สอย

รวม

155,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ
นัง ือ รือ าป นัง ือ าจางพิมพ ิ่งพิมพ พื่อโฆษณาและ
ผยแพร า ําจัด ิ่งปฏิ ล าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียม
ตางๆ า บี้ยประ ัน าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ าร
อื่นๆ ที่ ป็น ิจ ารในอํานาจ นาที่ที่ ามารถ บิ จายไดใน
ประ ภทรายจายนี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และ นอ ราชอาณาจั ร ํา รับ ป็น า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ า ชาที่พั าผานทางดวนพิ ศษ าลงทะ บียน
ตางๆ และ าใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา องพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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าบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

5,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่น ๆ ที่ ิด วามชํารดบ พรอง ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง องที่ ป็นวั ดโดย ภาพและวั ด งทน
ถาวร ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ มึ รื่อง
ถาย อ าร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล โปรแ รม อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

จํานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอรโนตบ๊
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบ๊ ํา รับงาน ํานั
งาน จํานวน 1 รื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถ ใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
และมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอแบบ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วาจํานวนไมนอย วา 1 ชอง
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรป 2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นาที่134 อ 33 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,732,800 บาท

รวม

1,088,100 บาท

รวม

1,088,100 บาท

จํานวน

637,680 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น อง องชาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผอํานวย าร องชาง งิน ดือน 31,880 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 382,560 บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือน
ละ 1,680 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 20,160 บาท
- นายชางโยธาชํานาญงาน งิน ดือน 18,440 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 221,280 บาท ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือน
ละ 1,140 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 13,680 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง อง าราช าร วนทองถิ่น ที่ วร
ไดรับตาม ฎ มายและระ บียบ ที่ ํา นด ตําแ นง ผอํานวย าร
องชาง ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2559
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประ าศ
.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
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าตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

373,800 บาท

จํานวน

34,620 บาท

พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 1
อัตรา พนั งานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตราดังนี้
- ผชวยชางโยธา งิน ดือน 12,400 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 148,800 บาท
ปรับปรง งิน ดือนอัตรา ดือนละ 750 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 9,000 บาท
- นงานทั่วไป 2 อัตรา งิน ดือน 9,000 บาท จํานวน 2
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 216,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป
- ผชวยชางโยธา อัตรา ดือนละ 885 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 10,620 บาท
- นงานทั่วไป 2 อัตรา อัตรา ดือนละ 1,000 บาท จํานวน 2
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท. 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558

นา : 80/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

591,000 บาท

รวม

91,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ผปฏิบัติราช ารใ แ อบต. ไดแ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับ าราช าร วนทองถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
- งิน าตอบแทน ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจางตรวจรับพั ด
- งินรางวัล ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนทองถิ่นใ
ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 ันยายน 2557 รื่องแนวทาง าร บิ จาย งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ อง รป รอง วนทองถิ่น
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ า
ราช าร วนทองถิ่น ล จางประจํา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อง าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
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า ชาบาน

จํานวน

36,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบาน/ ชาซื้อบานใ แ าราช าร วนทอง
ถิ่น ที่มี ิทธิ บิ ไดตาม ฎ มายและ ระ บียบที่ ํา นด โดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มาติดตั้ง มอแปลง รื่องมือ อป รณ
ไฟฟ้า จาง มา ดิน ายและ ติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม า
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า
ารบํารงรั ษาและซอมแซมระบบไฟฟ้าและอป รณ จาง มา
ติดตั้งอป รณประปา วางทอประปา ภายใน ถานที่ราช ารและ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอป รณประปา จาง มา ดินทอและติดตั้ง
อป รณ ประปา พิ่ม ติม รวมทั้ง ารปรับปรงระบบประปา าร
บํารงรั ษา รือซอมแซมระบบประปาและ อป รณ จาง มางาน
ํารวจออ แบบ จาง มารับรองแบบ อ รางตางๆ จาง มาออ
แบบงาน อ ราง าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ าร ในอํานาจ
นาที่ ที่ ามารถ บิ จายไดในประ ภทรายจายนี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น

นา : 82/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:12

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าจัดซื้อยางมะตอย ํา ร็จรป

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อยางมะตอย ํา ร็จรป พื่อใชใน าร
ซอมแซมถนน อน รีตและถนนลาดยางในพื้นที่อง ารบริ าร
วนตําบลบาน พชร โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และ นอ ราชอาณาจั ร ํา รับ ป็น า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ า ชาที่พั าผานทางดวนพิ ศษ าลงทะ บียน
ตางๆ และ าใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา อง าราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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าบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่น ๆ ที่ ิด วามชดรดบ พรองใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง องที่ ป็นวั ดโดย ภาพและวั ด งทน
ถาวร ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร อร โ มไฟฟ้า พรอม า ลอด แผน
บัง ับไฟ ไฟฉาย ปอรตไลท รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ และ
อื่น ที่จํา ป็น โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
วั ด อ ราง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ราง ชน อิฐ ิน ปน ทราย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล โปรแ รม อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ า
ใช อย วั ด และ า าธารณปโภ

จํานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

53,700 บาท

รวม

53,700 บาท

จํานวน

6,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

27,500 บาท

รภัณฑ อ ราง
ชดทด อบ วาม น ลว อง อน รีต(Slump test set)
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อชดทด อบ อน รีต อ ํา นดราย
ละ อียด ณลั ษณะชดทด อบ วาม น
ลว อง อน รีต Slump Test แบบ ต็มชด ลั ษณะทั่วไป
ป็นชดทด อบ พื่อ า า วาม น ลว อง อน รีต โดยวิธี า า
ารยบตัวตามมาตรฐาน Astm C143,AASHTO T119,T 126
ราย าร ณลั ษณะ
-แบบ ลอตัวอยาง รีต (Slump Cone) รป รวย ัวตัดทําดวย
แตน ล มี นผาศนย ลาง ในที่ฐาน 8 นิ้วและ นผาศนย
ลางภายในบนยอด 4 นิ้ว วาม
ง 12 นิ้ว จํานวนจํานวน 1 อัน
- ล็ ระทง (Tamping Rod )จํานวน 1 อัน
-ถาดรอง (Tray) นาด 24x24 นิ้วทําจา ล็
แผน จํานวน 1 อัน
-ที่ตั ( Scoop) ใชตั อน รีตใ ลงในแบบ จํานวน 1 อัน
-แปรงทอง ลือง จํานวน 1 อัน
- รียง ํา รับปาดตัวอยาง จํานวน 1 อัน
ืบรา าตามทองตลาด นื่องจา ไมมี ํา นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 134 อ 32)
ปั้มลม ายพาน นาดใ ญ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อปั้มลม ายพาน นาดใ ญ ณลั ษณะ
นาด 92 ลิตร 1 แรงมา 2 ล บ220 V แรงดันลมที่ใชได 710 บาร, 100 - 150 ปอนด พรอมมอ ตอรระบบล บแบบ
ใ มทําใ ผลิตลมได ร็ว ึ้น ืบรา าตามทองตลาด นื่องจา ไมมี
ํา นดในบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 134 อ 31 )
รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
รื่องปั่นไฟ รื่องยนต บนซิน( รื่อง ํา นิดไฟฟ้า)
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พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปั่น รื่องยนต บนซิน( รื่อง ํา นิด
ไฟฟ้า) มี ณลั ษณะดังนี้
1) นาด 3 ิโลวัตต ึ้นไป ป็น รื่องยนต บนซิน
2) ท นาดที่ ํา นด ป็น นาด ิโลวัตต ั้นต่ํา
3) รายละ อียดประ อบ รื่อง ํา นิดไฟฟ้าแตละชดมีดังนี้
(1) แผง วิทซ 1 อัน
(2) โวลตมิ ตอร 1 อัน
(3) แอมมิ ตอร 1 อัน
(4) ลอดไฟแ ง วางพรอม ั้ว 1 ชด
(5) วิตชปด - ปด ลอดไฟ 1 อัน
(6) ัต อาต 1 อัน
(7) ที่ ียบปลั๊ 2 จด
(8) ฟรี วนซีมิ ตอร 1 อัน ( ํา รับ นาด 10 ิโลวัตต ึ้น
ไป)
4) ณ มบัติทาง ท นิ ทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดย ดียว 50 ฮิรตซ ํา รับ รื่อง
ํา นิดไฟฟ้า นาด
นอย วา 10 ิโลวัตต
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ย 4 าย รือ 220
โวลต ชนิด 3 ย 3 าย 50 ฮิรตซ ํา รับ รื่อง ํา นิด
ไฟฟ้า นาดไมนอย วา 10 ิโลวัตต
(3) มี รื่อง วบ มแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตรา าร ปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม ิน + 5 , - 5 % ํา รับ รื่อง ํา นิดไฟฟ้า นาด นอย
วา 5 ิโลวัตต
- ไม ิน + 2.5 , - 2.5 % ํา รับ รื่อง ํา นิดไฟฟ้า นาด ไม
นอย วา 5 ิโลวัตต
(4) ํา รับ รื่อง ํา นิดไฟฟ้าที่มี นาดไมนอย วา 5
ิโลวัตต ามารถใชได ับ
อป รณไฟฟ้าที่มี า Power Factor ตั้งแตรอยละ 80 ึ้น
ไป
(5) รื่อง ํา นิดไฟฟ้าท นาด ง ําลัง ับโดย
ตรง (Direct Coupling)
มาย ต : 1 kVA = 0.8 kW
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ารติดตั้งอยางนอย วรประ อบดวย
1. ารติดตั้ง ดินรางแลด ดอร รือทอรอย าย
ไฟฟ้า
2. ารติดตั้งอป รณ Air Duct อง รื่องยนตพรอมบาน ร็ด
องระบบระบาย
วามรอนออ จา มอน้ําไป ภายนอ อง
3. าร ดิน ายไฟฟ้าและ าร ชื่อมตอระบบไฟฟ้า
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑป 2562จา แผนพัฒนาทองถิ่น า
ป (พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 อ 28)
งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,110,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,110,000 บาท

รวม

1,110,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นอง าม มที่ 4

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโ รง าร อ รางถนน ล.บาน นอง าม ม
ที่ 4 นาด
วาง 3.00 มตร ยาว 103.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
ไมนอย วา 309.00 มตร ถนน ายบานพอ ดือน-บาน
มาน บํารงญาติ รายละ อียดตามที่ อบต. ํา นด (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 58 อ 85)
โ รง าร อ รางไ ลถนน อน รีต ริม ล็ บาน พชร มที่ 1

จํานวน

200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานโป่งโพธิ์ มที่ 5
พื่อจาย ป็น าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานโป่ง
โพธิ์ มที่ 5 จํานวน 2 จด ายรอบ นอง
บา
จดที่ 1 นาด วาง 3.00
มตร ยาว 45.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 135.00 ตาราง มตร
จด
ที่ 2 นาด วาง 3.00 มตร ยาว 61.00 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 183.00 ตาราง มตร รายละ อียด
ตามที่ อบต. ํา นด (แผนพัฒนาทอง 2561-2565 2 นา 73
อ 173)
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พื่อจาย ป็น าโ รง าร อ รางไ ลถนน อน รีต ริม
ล็ บาน พชร มที่ 1 วางดาน
ละ 0.50 มตร ยาว 344.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม
นอย วา 344.00 ตาราง มตร ถนน ายบาน พชร- นองแวง ราย
ละ อียดตามที่ อบต. ํา นด
(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 47 อ 18)
โ รง าร อ รางไ ลถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองง ลือม ม จํานวน
ที่ 6

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน
นองง ลือม มที่ 6 นาด วางดานละ
0.50 มตร ยาว 344.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 344.00 ตาราง มตร ถนน ายบาน
นางละ วียน -นานางย ต รายละ อียดตามที่อบต. ํา นด
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นาที่ 77 อ 198)
โ รง ารจาง มาปรับปรงซอมแซม องประชมอา าร ลัง า

จํานวน

110,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโ รง ารจาง มาปรับปรงซอมแซม องประชม
อา าร ลัง า โดย ารรื้อถอนพื้น ดิมที่
ชํารดพรอมป ระ บื้องพื้น,ทา ีภายใน,ทา ีฝ้า พดาน,ทา ีภาย
นอ และ ปลี่ยนประตอลมิ นียม
รายละ อียดตามที่อบต. ํา นด (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
นาที่ 126 อ 5)
โ รง ารปรับปรงถนน อน รีตบาน ด อนแ น มที่ 3
พื่อจาย ป็น าโ รง ารปรับปรงถนน อน รีต บาน ด
อนแ น มที่ 3 โดย ารปแอ ฟัลติ อน รีตทับถนน อน รีต
ดิม นาด วาง 4.00 มตร ยาว 185.00 มตร นาโดย
ฉลี่ย 0.04 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 740.00 ตาราง มตร ถนน
ายภายใน มที่บาน มที่ 3 รายละ อียดตามที่ อบต
. ํา นด (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 51 อ 45)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารจัดทํา วทีประชา มตําบล/ มบาน/แผนชมชน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดทํา วทีประชา มตําบล/ ม
บาน/แผนชมชน พื่อ ง ริม ารมี วนรวม องประชาชน ี่ยว
ับ ารทําแผนชมชน แผนพัฒนาทองถิ่น ไดแ ารต แตง ถาน
ที่ าป้าย าวั ดอป รณ าถาย อ าร าประ าศนียบัตร า
พิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอป รณตางๆ าอา าร าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าใชจายอื่นที่จํา ป็น ดานอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0891.4 /ว856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 รื่อง าร นับ นนแผนชมชน ารพัฒนาทอง
ถิ่นแบบบรณา าร
4)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทําแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
5)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0801.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 ม รา ม 2558 รื่อง แนวทางและ ลั ณฑ ารจัด
ทําแผนและประ านแผนพัฒนาทองถิ่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผน
งานบริ ารทั่วไป ดาน ารพัฒนาและ ารบริ าร 121 ลําดับที่ 3
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โ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ ับ ตรี รือผพิ าร รือผดอยโอ า รือ จํานวน
ผ งอาย

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ ับ ตรี รือ ผ
พิ าร รือผดอยโอ า รือผ งอาย ฯลฯ ไดแ า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวางและน้ําดื่ม าป้าย
โ รง าร าวั ดอป รณ ตั้งจายจา งินรายได โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงาน ราง
วาม มแ ็ง องชมชนดาน ศรษฐ ิจ นา 88 ลําดับที่ 10
โ รง ารพัฒนาศั ยภาพและทัศนศึ ษาดงาน ลม ตรี รือ ลมแม
บาน รือ ลมอาชีพ ององ ารบริ าร วนตําบลบาน พชร
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารพัฒนาศั ยภาพและทัศนศึ ษา
ดงาน ลม ตรี รือ ลมแมบาน รือ ลมอาชีพ ององ ารบริ าร
วนตําบลบาน พชร ไดแ า มนา ณวิทยา ร าอา าร ลาง
วัน าอา ารวางและน้ําดื่ม าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงาน
ราง วาม มแ ็ง องชมชน ดาน าร ราง วาม มแ ็ง อง
ชมชนและย ระดับ ณภาพชีวิต นา 93 ลําดับที่ 7

จํานวน

60,000 บาท
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โ รง าร ง ริม ารพัฒนาผ งอายและ ถาบัน รอบ รัว

จํานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โ รง ารจัด งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธตานยา จํานวน
พติด

100,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายในโ รง าร ง ริม ารพัฒนาผ งอายและ
ถาบัน รอบ รัว ไดแ า มนา ณวิทยา ร าอา ารวางและ
น้ําดื่ม าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงาน ราง
วาม มแ ็ง องชมชน ดาน าร ราง วาม มแ ็ง องชมชน
และย ระดับ ณภาพชีวิต นา 94 ลําดับที่ 11
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ีฬาทองถิ่น ัมพันธตานยา พติด
ไดแ ณะผบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล า
ราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ผนําชมชน ประชาชน ารวม
ารแ ง ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธตานยา พติด
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 9)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

โ รง ารฝึ อบรม พื่อ ง ริมวัฒนธรรมประ พณีและภมิปัญญาทอง จํานวน
ถิ่นแ ด็ และ ยาวชน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร า ายพทธบตร ยาวชน นดีศรีตําบลบาน พชร
พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร า ายพทธบตร“ ยาวชน นดี
ศรีตําบลบาน พชร” ไดแ
าวิทยา ร าอา ารวางและ
รื่องดื่ม าอา าร า อ ารประ อบ ารอบรม า ถาน
ที่ าพา นะ าวั ดอป รณและ าใชจายอื่นๆที่จํา ป็นใน
โ รง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 12)
โ รง ารงานบญ ง รานต ืบ านงานประ พณีทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดงานบญ ง รานต ืบ านงาน
ประ พณีทองถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 4)

พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม พื่อ ง ริมประ พณี
และภมิปัญญาทองถิ่นแ ด็ และ ยาวชน โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 11)
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โ รง าร ง ริม นับ นนงานประ พณีตางๆ อง มบาน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดงานโ รง าร ง ริม นับ นนงาน
ประ พณีตางๆ อง มบาน รือ ิจ รรมที่ ี่ยว อง ับ
โ รง าร พื่อ ป็น าร ง ริมและ นับ นนงานประ พณีตางๆ
อง
ทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 112 อ 1)
โ รง าร ืบ านงานบญลอย ระทง
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดงาน ืบ านงานบญลอย ระทง
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 5)
โ รง าร ืบ านงานประ พณี าพรรษา
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดงาน ืบ านงานแ ทียนพรรษา
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 114 อ 6)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

รวม

6,562,540 บาท

รวม

6,562,540 บาท

รวม

6,562,540 บาท

จํานวน

117,540 บาท

จํานวน

4,710 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจางทั่ว
ไป และพนั งานจางตามภาร ิจ ใน วน องนายจาง ในอัตรารอย
ละ 5 อง าจางที่อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชรจะตองจาย
พื่ออด นน งิน า บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจางและผดแล
ด็ องศนยพัฒนา ด็
ล็ ( ํานวณ 2,350,620 x 5/100 = 117,531) โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2553
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม
2557 รื่อง ารจาย บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 รื่องประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3) (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 4
อ 106)
งิน มทบ องทน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน องพนั งานจางที่ อบต
.จะตองจายในอัตรารอยละ0.2 โดย ํานวณไดดังนี้ าจางตามงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน
2,350,620 บาท x รอยละ 0.2 =4,701.24 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง ดวนที่ ด ที่มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
มทบ องทน งินทดแทน
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 7 อ 106)
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บี้ยยังชีพผ งอาย
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือผ งอายใน ตอง ารบริ าร วน
ตําบลบาน พชร ดังนี้
อาย 60-69 ป จํานวน 332 น ๆ ละ 600 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 2,390,400 บาท
อาย 70-79 ป จํานวน 147 นๆ ละ 700 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 1,234,800 บาท
อาย 80-89 ป จํานวน 51 นๆละ 800 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 489,600 บาท
อาย 90 ึ้นไป จํานวน 3 น ๆละ 1,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 36,000 บาท
( ํานวณ ปรียบ ทียบ ไดดังนี้ งบประมาณ
ป 60+61+62 =3,309,600+3,594,000+3,073,400
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่นดวนที่ ด ที่มท
0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถนายน 2560 รื่องซั ซอมแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งินอด
นน าใชจาย นับ นน าร ราง ลั ประ ันดานรายไดแ ผ ง
อายและราย าร งินอด นน าใชจาย นับ นน วั ดิ ารทาง
ัง มใ แ ผพิ ารและทพลภาพ
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 105 อ 1)

จํานวน

4,150,800 บาท

นา : 97/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:13

บี้ยยังชีพ นพิ าร

จํานวน

1,708,800 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

353,690 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือผพิ ารใน ตอง ารบริ าร วนตําบล
บาน พชร จํานวน 178 น ๆ ละ 800 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 1,708,800 บาท อมลผพิ ารยอน ลัง 3 ป
ดังนี้
ป 2560 = 20 ราย ป 2561 =12 ราย ป 2562 =6 ราย
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 105 อ 2)
บี้ยยังชีพผป่วย อด
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือผป่วยที่ติด ชื้อ HIV ใน ตอง าร
บริ าร วนตําบลบาน พชร
จํานวน 2 น ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 12,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
ง ราะ พื่อยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 105 อ 3)
ํารองจาย
พื่อจายใน รณีฉ ฉินจํา ป็น รงดวน รือใชจายใน รณี ิด
อท ภัยอั ีภัย รือ าธารณภัย
ตาง ๆ รือบรร ทา วาม ดือดรอน องประชาชน โดยถือปฎิ

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:13

บัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง าร
ชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ ป รอง วนทอง
ถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตลา ม 2554 รื่อง
ารชวย ลือผประ บอท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลา
และน้ําลนตลิ่ง
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559 รื่อง ารซั ซอม
แนวทาง ารใชจายงบประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด
าธารณภัย ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม าร
ป้อง ันและแ ไ ปัญ าภัย นาว
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0891.2/ว4515 ลง
วันที่ 11 ิง า ม 2558 รื่อง าร ตรียม ารป้อง ันและแ ไ
ปัญ าป้อง ันอท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลา และดิน
ถลม
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0891.2 /ว843 ลงวันที่ 28 มษายน 2559 รื่อง าร ตรียม าร
ป้อง ันและแ ไ ปัญ าภัยแลง
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0891.2 /ว76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม าร
ป้อง ันและแ ไ ปัญ าภัย นาว
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
9)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560

นา : 98/100

นา : 99/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:13

รายจายตาม อผ พัน
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพ
- งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพ จํานวน
69,000
บาท
พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ภาพ
ในระดับทองถิ่น รือพื้นที่อง ารบริ าร วนตําบลบาน พชรใน
อัตรา 40% อง งิน มทบจา ป ช. โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพแ งชาติ รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอด นน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 106 อ 5)

จํานวน

69,000 บาท

นา : 100/100

วันที่พิมพ : 22/4/2563 10:01:13

งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ( .บ.ท.) ประจําป 2563 ในอัตรารอยละ 1 องประมาณ
ารรายรับประจําป 2563 (ไมรวม งินอด นนจา
รัฐบาล) (25,100,000-10,500,000 = 14,600,000) โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยบํา น็จบํานาญ าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ ด ที่มท 0808.5/
ว 41 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2558 รื่องซั ซอม าร ง งิน มทบ
องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2559
4) นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ ด ที่มท 0808.5/
ว 28 ลงวันที่ 21 ร ฎา ม 2559 รื่องซั ซอม าร ง งิน มทบ
องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 106 อ 6)

จํานวน

146,000 บาท

