ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
เรื่อง ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
***************************
ด้วย องค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยชมภู ได้จัดทาข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยชมภู ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ผ่านความ
อนุมัติจากนายอาเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/๕๒๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อย
แล้ว
อาศัย อานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการตาบลห้วยชมภู หรือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หรือ เวปไซต์ www.huaychompu.go.th
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี)่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู

บ

นต บ

ต/

ด

-----------------------------------------------------------------
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ต/

ท้

/ต บ
ด

พ้นท่
ปะ

- ถนน-

57000
259.00 ต

ด

12,013 น

ชาย

6,062 คน

หญิง

5,951 คน

โ

ต

ณ นท่ 19 น

น 2562

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล วยชมภ
ภ ม ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย

า ถล บปร มา
. . 2563
ทานปร ธาน ภา

ล มา ิ ภา

ารบริ าร วน าบล วย มภ

..
2563
1. ถาน าร ลั
1.1
. .2562
1.1.1

30

. .2562

64,245,275.61

1.1.2

20,931,030.40

1.1.3

19,992,990.87

1.1.4

1

1.1.5

34

1.2

308,000.00
4,310,372.49

0.00

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2562
1

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2562

52,550,013.25
ษ

69,873.77
615,840.00
310,838.33
0.00
็

็

177,445.00
60,000.00

ษ

23,076,638.15
28,239,378.00

2
3

23,900.00
35,261,010.64

8,333,531.00
10,688,612.00
7,902,688.61
4,086,924.50
ื

0.00
4,249,254.53

4
5

23,900.00
1,791,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บล วย มภ
ภ ม ยรย
วด ย ร ย
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

71,114.68

50,000.00

10,600.00

1,890,182.00

356,000.00

50,400.00

321,422.98

270,000.00

330,000.00

196,325.00

11,000.00

185,000.00

0.00

0.00

0.00

2,479,044.66

687,000.00

576,000.00

26,589,646.87

21,313,000.00

26,764,000.00

26,589,646.87

21,313,000.00

26,764,000.00

26,101,978.40

26,500,000.00

27,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,101,978.40

26,500,000.00

27,200,000.00

รวม

55,170,669.93

48,500,000.00

54,540,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต
มวดร ยได

ทรพย น

มวดร ยได บ็ด ตล็ด
มวดร ยได

ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนท่วไป

ิ
งบกลาง

1

8,310,723.00

9,472,771.00

10,468,915.00

งบบุคลากร

12,776,640.00

15,706,800.00

16,231,440.00

งบดา นินงาน

11,817,210.23

14,455,429.00

15,020,545.00

งบลงทุน

5,213,354.00

4,941,000.00

7,727,900.00

งบ งินอุดหนุน

3,781,800.00

3,924,000.00

5,091,200.00

41,899,727.23

48,500,000.00

54,540,000.00

41,899,727.23

48,500,000.00

54,540,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล ้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล ้วยชมภ
อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

14,778,440

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

16,442,145

แผนงาน าธารณ ุข

640,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

8,444,500

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

130,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

454,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

2,500,000

แผนงานการ กษตร

112,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,468,915
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,540,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

8,478,440

2,131,000

10,609,440

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,872,440

0

2,872,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,606,000

2,131,000

7,737,000

2,808,000

982,000

3,790,000

479,000

442,000

921,000

1,422,000

485,000

1,907,000

ค่าวัสดุ

537,000

55,000

592,000

ค่าสาธารณูปโภค

370,000

0

370,000

322,000

17,000

339,000

ค่าครุภัณฑ์

322,000

17,000

339,000

งบ งินอุดหนุน

40,000

0

40,000

เงินอุดหนุน

40,000

0

40,000

11,648,440

3,130,000

14,778,440

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบดา นินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

490,000

490,000

30,000

30,000

ค่าใช้สอย

160,000

160,000

ค่าวัสดุ

300,000

300,000

80,000

80,000

80,000

80,000

570,000

570,000

ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,220,500

2,760,000

3,980,500

1,220,500

2,760,000

3,980,500

303,000

7,654,545

7,957,545

176,000

280,000

456,000

ค่าใช้สอย

90,000

4,447,740

4,537,740

ค่าวัสดุ

37,000

2,891,805

2,928,805

0

35,000

35,000

8,900

0

8,900

ค่าครุภัณฑ์

8,900

0

8,900

งบ งินอุดหนุน

0

4,495,200

4,495,200

เงินอุดหนุน

0

4,495,200

4,495,200

1,532,400

14,909,745

16,442,145

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน

420,000

420,000

ค่าใช้สอย

370,000

370,000

ค่าวัสดุ

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

220,000

220,000

เงินอุดหนุน

220,000

220,000

640,000

640,000

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,641,500

0

0

1,641,500

1,641,500

0

0

1,641,500

1,753,000

0

0

1,753,000

ค่าตอบแทน

233,000

0

0

233,000

ค่าใช้สอย

390,000

0

0

390,000

1,130,000

0

0

1,130,000

30,000

4,920,000

100,000

5,050,000

30,000

0

0

30,000

0

4,920,000

100,000

5,020,000

3,424,500

4,920,000

100,000

8,444,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

130,000

130,000

ค่าใช้สอย

130,000

130,000

130,000

130,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
สริมการท่อง ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

0

300,000

68,000

368,000

ค่าใช้สอย

0

300,000

68,000

368,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

36,000

0

86,000

เงินอุดหนุน

50,000

36,000

0

86,000

50,000

336,000

68,000

454,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

550,000

1,700,000

2,250,000

550,000

1,700,000

2,250,000

งบ งินอุดหนุน

0

250,000

250,000

เงินอุดหนุน

0

250,000

250,000

550,000

1,950,000

2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษแหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

112,000

112,000

ค่าใช้สอย

112,000

112,000

112,000

112,000

รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

10,468,915

10,468,915

10,468,915

10,468,915

10,468,915

10,468,915

วนท่พมพ : 19/9/2562 17:31:55

น : 1/2

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล วยชมภ
ภ ม ง ชยงร ย จง วด ชยงร ย

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปล ร ง
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช ร บร ร ถ นท่
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผ ุทศใ
ค ข ยแบบแปลน
ค รบร ง น แล ถ ย
ร
ร ยได บ็ด ตล็ด ่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00
25,479.00
16,128.00
41,607.00

0.00
30,707.00
21,224.00
51,931.00

0.00
55,370.68
15,744.00
71,114.68

0.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00

100.00 %
-100.00 %
-92.00 %

9,000.00
0.00
1,600.00
10,600.00

200.00
1,700.00
363,014.58
364,914.58

450.00
0.00
611,190.00
611,640.00

570.00
0.00
1,889,612.00
1,890,182.00

400.00
0.00
355,600.00
356,000.00

0.00 %
0.00 %
-85.94 %

400.00
0.00
50,000.00
50,400.00

20,000.00
404,401.81
424,401.81

20,000.00
352,198.29
372,198.29

20,000.00
301,422.98
321,422.98

20,000.00
250,000.00
270,000.00

0.00 %
24.00 %

20,000.00
310,000.00
330,000.00

0.00
174,300.00
73.00
2,400.00
176,773.00

0.00
56,000.00
0.00
2,100.00
58,100.00

4,348.00
3,400.00
42.00
188,535.00
196,325.00

0.00
0.00
10,000.00 -50.00
0.00
0.00
1,000.00 17,900.00
11,000.00

%
%
%
%

0.00
5,000.00
0.00
180,000.00
185,000.00

วนท่พมพ : 19/9/2562 17:31:55

น : 2/2

ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนตแล ล ล่ น
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ภ ษจด รร ่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ล ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

647,737.11
9,021,337.39
4,399,069.75
250,999.08
2,241,510.74
4,821,508.07
78,851.81
76,019.94
892.40
21,537,926.29

790,315.22
9,647,678.93
4,336,831.97
226,633.46
2,289,534.80
5,517,509.46
61,390.01
99,213.52
970.00
22,970,077.37

843,730.76
10,931,451.34
4,966,221.14
229,624.80
0.00
9,451,633.77
92,990.59
72,684.97
1,309.50
26,589,646.87

800,000.00
9,000,000.00
4,102,000.00
250,000.00
0.00
7,000,000.00
60,000.00
100,000.00
1,000.00
21,313,000.00

16,327,008.00

25,805,966.00

26,101,978.40

26,500,000.00

16,327,008.00
38,872,630.68

25,805,966.00
49,869,912.66

26,101,978.40
55,170,669.93

26,500,000.00
48,500,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
5.63
22.22
21.89
0.00
0.00
35.71
58.33
-27.00
0.00

ปี 2563

%
%
%
%
%
%
%
%
%

845,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00
250,000.00
0.00
9,500,000.00
95,000.00
73,000.00
1,000.00
26,764,000.00

2.64 %

27,200,000.00
27,200,000.00
54,540,000.00

วนท่พมพ : 19/9/2562 17:32:21

น : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล วยชมภ
ภ ม ง ชยงร ย จง วด ชยงร ย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,540,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

10,600 บาท

จ นวน

9,000 บ ท

จ นวน

1,600 บ ท

รวม

50,400 บาท

จ นวน

400 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

330,000 บาท

ค ช ร บร ร ถ นท่

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

310,000 บ ท

รวม

185,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่งปล ร ง
น่ งจ ไดย ล ภ ษบ รงท งท่ ภ ษโรง ร นแล ท่ดน
ภ ษป้ ย
ปร ม ณ รไวน ย ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บ
ร ยรบจรงข งปงบปร ม ณ 2561
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ปร ม ณ รไว ท บปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ย
รบจรงข งปงบปร ม ณ 2561
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ย
รบจรงข งปงบปร ม ณ 2561

ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ด บ้ย
ปร ม ณ ร ง ว งบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณ รน ย ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ย
รบจรงข งปงบปร ม ณ 2561

วนท่พมพ : 19/9/2562 17:32:21

น : 2/3

ร ยได บ็ด ตล็ด ่นๆ

จ นวน

180,000 บ ท

ปร ม ณ ร ง ว งบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนตแล ล ล่ น

รวม

26,764,000 บาท

จ นวน

845,000 บ ท

จ นวน

11,000,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

9,500,000 บ ท

จ นวน

95,000 บ ท

จ นวน

73,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ ร ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ปร ม ณ ร ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ภ ษธร จ ฉพ
ปร ม ณ รน ย ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ย
รบจรงข งปงบปร ม ณ 2561
ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณ ร ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณ ร ง ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ปร ม ณ รน ย ว ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ย
รบจรงข งปงบปร ม ณ 2561
ภ ษจด รร ่นๆ
ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ ทยบ คยง บร ยรบ
จรงข งปงบปร ม ณ 2561

วนท่พมพ : 19/9/2562 17:32:21

น : 3/3

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนท่วไป
ล ท

รบด นน รต ม น จ น ท่แล ภ ร จถ ยโ น

ปร ม ณ รใ ล คยง บร ยรบจรง ปงบปร ม ณ 2562 โดย รค นวณ
ทยบ คยง บร ยรบจรงข งปงบปร ม ณ 2561

รวม

27,200,000 บาท

จ นวน

27,200,000 บ ท

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:40
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตาบล ้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

514,080

514,080

3.5 %

532,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

41,980

42,120

42,120

42,120

8.26 %

45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

41,980

42,120

42,120

42,120

8.26 %

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400

86,400

86,400

86,400

5 %

90,720

2,044,800

1,972,800

1,893,600

1,886,500

14.42 %

2,158,440

2,729,240

2,657,520

2,578,320

2,571,220

2,535,511

2,639,340

2,870,140

3,082,300

16.8 %

3,600,000

0

0

14,200

24,000

-58.33 %

10,000

เงินประจาตาแ นง

130,500

132,000

132,000

132,000

0 %

132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

875,960

994,739

1,044,749

1,500,000

0 %

1,500,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,872,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:40
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

99,180

83,673

83,362

101,340

-1.32 %

100,000

107,096

108,000

232,000

264,000

0 %

264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,748,247

3,957,752

4,376,451

5,103,640

5,606,000

รวมงบบุคลากร

6,477,487

6,615,272

6,954,771

7,674,860

8,478,440

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

76,600

42,200

8,200

550,000

-35.45 %

355,000

คาเชาบ้าน

69,000

72,000

71,500

112,800

-9.57 %

102,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

11,324

12,460

16,140

26,600

-17.29 %

22,000

156,924

126,660

95,840

689,400

420,310

415,463

548,487

0

0 %

0

คาจ้างเ มาเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ

0

0

0

152,400

-1.57 %

150,000

คาจ้างเ มาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล รือ
บุคคลธรรมดาดาเนินงาน

0

0

0

260,200

-3.92 %

250,000

26,500

25,775

35,191.5

80,000

-25 %

60,000

139,264

0

0

391,679

-23.41 %

300,000

0

95,932

321,306

0

0 %

0

เงินเบี้ยกันดาร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

479,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:40
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

0

0

100 %

400,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

0

0

2,000

0 %

2,000

โครงการ อบต. ัญจร พบประชาชน

1,290

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ อบต. ัญจร พบประชาชน
ประจาป 2560

0

450

0

0

0 %

0

โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง

5,220

0

0

0

0 %

0

โครงการฝกอบรมผ้นาชุมชนในการจัดทา
แผนชุมชน

9,675

0

0

0

0 %

0

โครงการเพิ่มประ ิทธภาพการทางานด้วย
กิจกรรม 5

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวันพอแ งชาติ (วันชาติ)

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการวันแมแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใ ้แก
คณะผ้บริ าร .อบต. พนักงาน วนตาบล
ลกจ้าง และผ้นาชุมชน

8,190

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม า รับผ้
บริ าร พนักงาน วนตาบล พนักงานจ้าง
และลกจ้าง

0

4,750

4,621

10,000

100 %

20,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการจัดทาแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0

0

0

5,000

-100 %

0

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:40
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิ ภาพการทา
งานใ ้แกคณะผ้บริ าร .อบต. พนักงาน
วนตาบล ลกจ้าง และผ้นาชุมชน

79,194

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพการทางาน
ตาม ลักธรรมาภิบาล า รับผ้บริ าร
มาชิก ภาฯ พนักงาน วนตาบล พนักงาน
จ้าง และลกจ้าง

0

0

0

0

100 %

40,000

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพการทางาน
ตาม ลักธรรมาภิบาล า รับผ้บริ าร
มาชิกฯ พนักงาน วนตาบล พนักงานจ้าง
และลกจ้าง

0

18,860

0

0

0 %

0

โครงการอบรมและศึกษาดงานเพิ่ม
ประ ิทธิภาพการทางานตาม ลักธรรมาภิ
บาล า รับผ้บริ าร มาชิก ภาฯ
พนักงาน วนตาบล พนักงานจ้าง และ
ลกจ้าง

0

0

0

13,321

-100 %

0

38,256.75

38,782.01

57,711.09

200,000

-25 %

150,000

727,899.75

600,012.01

967,316.59

1,114,600

134,433

110,401

104,389.5

90,000

-11.11 %

80,000

8,826

34,606

4,375

40,000

-50 %

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,422,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:40
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

18,803

14,270

39,962

149,000

-73.15 %

40,000

0

0

179,221

50,000

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

21,850

56,400

0

50,000

100 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,641,897.5

180,537

1,783,240.9

200,000

0 %

200,000

วั ดุการเกษตร

0

500

10,440

10,000

0 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

37,644

13,200

32,920

30,000

16.67 %

35,000

1,863,453.5

409,914

2,154,548.4

621,000

57,237.43

110,678.38

171,141.92

200,000

0 %

200,000

คาบริการโทรศัพท

8,268.98

8,443.4

6,749.59

10,000

0 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

23,349

11,438

9,276

12,000

-16.67 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

94,204

107,652.54

148,816

200,000

-25 %

150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

183,059.41

238,212.32

335,983.51

422,000

370,000

รวมงบดาเนินงาน

2,931,336.66

1,374,798.33

3,553,688.5

2,847,000

2,808,000

8,400

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโตะ มบชา จานวน 1 ชุด

0

9,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเต็นทผ้าใบโครงเ ล็ก จานวน 3 ลัง
ราคา ลังละ 18,000 บาท

0

54,000

0

0

0 %

0

วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

537,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
1 ต้เ ล็ก 2 บานเลื่อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
จัดซื้อรถเข็นพวงลาก 2 ล้อ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

6,000

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

0

100 %

2,000

0

0

0

0

100 %

150,000

จัดซื้อเครื่องกรองน้าพร้อมติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

100,000

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ

0

0

150,000

0

0 %

0

9,990

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีด มึก (Inkjet)

0

0

7,590

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับ
งานประมวลผล

0

0

0

0

100 %

44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับ
งาน านักงาน

0

30,980

0

0

0 %

0

141,373.91

41,430

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

159,763.91

136,210

157,590

0

322,000

รวมงบลงทุน

159,763.91

136,210

157,590

0

322,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อโครงเ ล็กเ ริมกระบะ
ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซื้อรถเข็นปน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อระบบเครื่องเ ียงพร้อมชุดไมค ้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

0

11,000

0

0

0 %

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

11,000

0

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

11,000

0

0

0

45,000

50,000

0

0

0 %

0

0

0

25,000

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมเงินอุดหนุน

45,000

50,000

25,000

90,000

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

45,000

50,000

25,000

90,000

40,000

รวมงานบริหารทั่วไป

9,613,587.57

8,187,280.33

10,691,049.5

10,611,860

11,648,440

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการประชา ัมพันธศิลปวัฒนธรรม และ
งเ ริมของดีอาเภอเมืองเชียงราย ในการ
แขงขันกีฬาแ งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮา
ยเกม ”
โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น ระดับอาเภอเมือง
เชียงราย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

997,233

822,414

1,171,235

1,585,000

-8.83 %

1,445,000

7,110

0

0

10,000

140 %

24,000

42,000

12,194

40,871

42,000

0 %

42,000

133,800

295,620

330,720

350,000

42.86 %

500,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

24,000

21,301

15,540

40,000

-100 %

0

เงินเบี้ยกันดาร

48,000

39,484

95,355

120,000

0 %

120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,252,143

1,191,013

1,653,721

2,147,000

2,131,000

รวมงบบุคลากร

1,252,143

1,191,013

1,653,721

2,147,000

2,131,000

0

0

0

300,000

33.33 %

400,000

72,000

49,500

70,800

70,000

-57.14 %

30,000

7,760

10,400

32,500

40,000

-70 %

12,000

79,760

59,900

103,300

410,000

140,741

8,842

10,280

0

0 %

0

0

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

442,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

16,876.5

82,662

70,000

42.86 %

100,000

115,218

0

0

0

0 %

0

0

39,068

0

0

0 %

0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

0

0

1,650

5,000

0 %

5,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจาป
2560

0

4,480

0

0

0 %

0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจาป
2559

2,160

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

0

0

0

50,000

100 %

100,000

โครงการประชา ัมพันธภาษีที่ดินและ ิ่ง
ปลก ร้าง

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง,คาใช้จายในการ
เดินทาง,คาใช้จายในการจัดงาน,การเบิก
จายเงิน และข้อบกพรองในการปฏิบัติงาน

0

0

0

0

100 %

250,000

5,930

4,250

10,100

10,000

100 %

20,000

264,049

73,516.5

104,692

175,000

19,434

30,837

39,611.75

30,000

คาเดินทางไปราชการ
คาเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

485,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

16.67 %

35,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

8,239

14,164

16,078

20,000

20,000

รวมค่าวัสดุ

27,673

45,001

55,689.75

50,000

55,000

รวมงบดาเนินงาน

371,482

178,417.5

263,681.75

635,000

982,000

12,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 16,000
บาท

0

0

15,900

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

17,000

รวมค่าครุภัณฑ์

12,600

0

15,900

0

17,000

รวมงบลงทุน

12,600

0

15,900

0

17,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,636,225

1,369,430.5

1,933,302.75

2,782,000

3,130,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

11,249,812.57

9,556,710.83

12,624,352.25

13,393,860

14,778,440

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
ต้เ ล็ก 2 บานเลื่อน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

16,800

0

0

0

16,800

โครงการฝกทบทวนอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝกอบรมการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยน้าป่าไ ล ลาก ดินทรุด ดินถลม
แผนดินไ ว

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการฝกอบรมฝกซ้อมการเคลื่อนย้ายผ้
คนและ ัตวกรณีภัยพิบัติ

0

0

19,971

20,000

0 %

20,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพ อา า
มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. ้วยชม
ถ

45,680.4

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

78.57 %

30,000
30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการฝกอบรมอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้าป่า
ไ ล ลาก ดินทรุด ดินถลม แผนดินไ ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

7,821

10,000

-100 %

0

โครงการลดอุบัติเ ตุทางถนน

43,000

0

0

0

0 %

0

โครงการลดอุบัติเ ตุทางถนน

0

9,940.44

7,614.5

3,200

525 %

20,000

โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ไฟป่า

0

9,845

6,790

10,000

0 %

10,000

88,680.4

19,785.44

42,196.5

93,200

วั ดุการเกษตร

0

0

93,500

0

0 %

0

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

0

100 %

300,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

93,500

0

300,000

รวมงบดาเนินงาน

88,680.4

19,785.44

135,696.5

110,000

490,000

0

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

80,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

88,680.4

19,785.44

135,696.5

110,000

570,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

88,680.4

19,785.44

135,696.5

110,000

570,000

รวมค่าใช้สอย

160,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อเครื่องเป่าลม

100 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

683,777.87

778,164

828,900

902,520

4.93 %

947,000

0

0

0

15,000

-100 %

0

เงินประจาตาแ นง

31,952

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

94,000

117,600

30,540

138,000

4.35 %

144,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

20,000

24,000

6,000

24,000

-35.42 %

15,500

เงินเบี้ยกันดาร

33,129

36,000

72,000

72,000

0 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

862,858.87

997,764

979,440

1,193,520

1,220,500

รวมงบบุคลากร

862,858.87

997,764

979,440

1,193,520

1,220,500

0

0

0

127,980

-7.8 %

118,000

คาเชาบ้าน

7,950

22,000

24,000

26,000

84.62 %

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

5,760

7,400

3,900

10,000

0 %

10,000

13,710

29,400

27,900

163,980

576,604

39,070

65,548

0

0 %

0

0

0

0

6,000

400 %

30,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

176,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

4,788

41,320

20,000

0

0 %

0

0

0

0

19,254

55.81 %

30,000

51,429

26,900

20,528

0

0 %

0

โครงการขับเคลื่อน ภาเด็กและเยาวชน
ตาบล ้วยชมภ

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ ืบ านอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
4 ชนเผา ประจาป 2560

0

32,900

0

0

0 %

0

0

4,615

9,085

10,000

0 %

10,000

632,821

144,805

115,161

35,254

29,584.8

23,901

25,750

25,000

-20 %

20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุกีฬา

0

0

13,375

0

100 %

10,000

12,585

18,000

9,966

10,000

-50 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

42,169.8

41,901

49,091

37,000

37,000

รวมงบดาเนินงาน

688,700.8

216,106

192,152

236,234

303,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

90,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อโตะทางานพร้อมเก้าอี้ า รับ
พนักงาน วนตาบล ( วนการศึกษา)

8,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

8,900

15,800

0

0

0

0 %

0

3,300

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

27,100

0

0

0

8,900

รวมงบลงทุน

27,100

0

0

0

8,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,578,659.67

1,213,870

1,171,592

1,429,754

1,532,400

เงินเดือนพนักงาน

0

1,350,380

1,437,878

1,578,080

6.21 %

1,676,000

เงินวิทยฐานะ

0

0

0

0

100 %

84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

537,600

554,760

788,640

3.98 %

820,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

60,660

43,500

60,000

-40 %

36,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที))
จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุค า รับงาน
านักงาน ( วนการศึกษา)
จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร / ชนิดLED
ขาวดา (18 น้า/นาที)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเบี้ยกันดาร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

66,452

72,000

144,000

144,000

144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

66,452

2,020,640

2,180,138

2,570,720

2,760,000

รวมงบบุคลากร

66,452

2,020,640

2,180,138

2,570,720

2,760,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

294,281

-11.65 %

260,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

4,400

8,800

10,000

100 %

20,000

0

4,400

8,800

304,281

957,676

1,710,384

1,574,452

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

1,588,894

-100 %

0

คาจ้างเ มาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล รือ
บุคคลธรรมดาดาเนินงาน

0

0

0

0

100 %

1,650,000

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

40,168

14,544

450.06 %

80,000

(2) โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการ
บริ าร ถานศึกษา

0

0

2,236,880

0

0 %

0

(3) โครงการวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

16,020

24.84 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

280,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

(3) โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป 2561

0

0

9,394

0

0 %

0

(4) โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพ คร ผ้
ดแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

0

0

3,280

4,000

150 %

10,000

(5) โครงการ งเ ริมการผลิต ื่อการเรียน
การ อนและนวัตกรรมการศึกษา

0

0

10,410

6,921

-100 %

0

(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

0

0

4,871

0

0 %

0

(7) โครงการ ืบ านวัฒนธรรม ภมิปัญญา
ท้องถิ่น

0

0

4,700

5,000

-100 %

0

(8) โครงการคายภาษาจีน

0

0

5,000

0

0 %

0

(8) โครงการคายภาษาอังกฤษ

0

0

0

20,000

-100 %

0

(9) โครงการคายวิชาการ

0

0

2,386

20,000

-75 %

5,000

10 โครงการ นน้อยรักษโลก

0

0

2,640

8,000

-100 %

0

11 โครงการพัฒนาศักยภาพคร และผ้ดแล
เด็ก

0

0

0

0

100 %

20,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผ้ดแลเด็ก

0

0

9,681

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการผลิต ื่อการเรียนการ
อนและนวัตกรรมทางการศึกษา

0

9,290

0

0

0 %

0

1,361,134

2,394,842

0

0

0 %

0

0

0

0

576,300

-0.29 %

574,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อนของ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย ัว))
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา)

0

0

0

227,130

68.16 %

381,940

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอา ารกลางวัน)

0

0

0

1,661,100

-0.29 %

1,656,200

โครงการ นน้อยรักษโลก ประจาป 2560

0

450

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

0

4,975

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพครและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาป 2560

0

5,160

0

0

0 %

0

โครงการอุ้ย อน ลาน ืบ านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

0

5,000

0

0

0 %

0

19,334

0

0

0

0 %

0

0

30,000

0

36,000

38.89 %

50,000

2,338,144

4,160,101

3,903,862

4,183,909

34,136

4,620

7,190

30,000

-73.33 %

8,000

3,255

0

0

10,000

100 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

138,756

57,887

25,176

82,000

-63.41 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

2,599,368

2,525,015.44

2,519,604

2,563,005

6.27 %

2,723,805

207,500

0

0

0

0 %

0

0

12,154

1,340

40,000

100 %

80,000

15,660

0

0

20,000

-50 %

10,000

วันเด็กแ งชาติ ประจาป 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,447,740

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

คาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

5,028

12,980

10,750

20,000

0 %

20,000

60,432

0

0

0

0 %

0

3,064,135

2,612,656.44

2,564,060

2,765,005

5,659.89

17,917.42

32,967.18

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,659.89

17,917.42

32,967.18

40,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

5,407,938.89

6,795,074.86

6,509,689.18

7,293,195

7,654,545

0

36,100

0

0

0 %

0

44,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

44,000

36,100

0

0

0

รวมงบลงทุน

44,000

36,100

0

0

0

3,723,960

3,669,800

3,666,800

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

120,000

วั ดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

2,891,805

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-12.5 %

35,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อพัดลม า รับ ศพด. ต. ้วยชมภ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อปริ้นเตอร

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการ ถานศึกษา ีขาว ปลอดยาเ พติด
และอบายมุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
15.03 %

ปี 2563

0

0

0

3,803,600

4,375,200

รวมเงินอุดหนุน

3,723,960

3,669,800

3,666,800

3,803,600

4,495,200

รวมงบเงินอุดหนุน

3,723,960

3,669,800

3,666,800

3,803,600

4,495,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9,242,350.89

12,521,614.86

12,356,627.18

13,667,515

14,909,745

0

10,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

10,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

10,000

0

0

0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0

10,000

0

0

0

รวมแผนงานการศึกษา

10,821,010.56

13,745,484.86

13,528,219.18

15,097,269

16,442,145

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการพน มอกควันป้องกันยุงลาย

62,551.65

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้เชิงปฏิบัติการและ
การบริ ารจัดการขยะครบวงจร

0

0

9,321

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

62,551.65

0

9,321

0

0

รวมงบดาเนินงาน

62,551.65

0

9,321

0

0

99,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

99,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

99,000

0

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

161,551.65

0

9,321

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องพน มอกควัน

0 %

0

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:41

น้า : 22/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ จัดเก็บขยะมลฝอย

0

0

0

0

100 %

200,000

คาจ้างเ มาบริการ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จ
พระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็๋จพระเจ้า
ลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัตรราช
กุมารี

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0

0

60,021

0

0 %

0

โครงการพน มอกควันป้องกันยุงลาย

0

81,230.6

86,390.8

90,000

11.11 %

100,000

โครงการ งเ ริมการมี วนรวมในการ
บริ ารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บรณาการ

0

0

0

0

100 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ งเ ริมการมี วนรวมในการ
บริ ารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บรณาการ
(จัดอบรมคัดแยก/จัดตั้งธนาคารขยะ)

0

0

0

95,741

-100 %

0

โครงการ นับ นุนกิจกรรมการดาเนิน
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
กุมารี

0

0

0

220,000

-100 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0

0

0

14,173

-100 %

0

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้าและการ
จัดการน้าเ ียในชุมชน

0

0

0

0

100 %

30,000

0

81,230.6

146,411.8

449,914

0

0

0

140,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

140,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

81,230.6

146,411.8

589,914

420,000

รวมค่าใช้สอย

370,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

-64.29 %

50,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดทากรงเ ล็กคัดแยกขยะชุมชน

0

0

0

37,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

37,600

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

37,600

0

0

0

0

3,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนกิจกรรมการดาเนิน
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
กุมารี

0

0

0

0

100 %

220,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

3,000

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

3,000

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

81,230.6

146,411.8

630,514

640,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

161,551.65

81,230.6

155,732.8

630,514

640,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุนโครงการผาตัดทา มันเพื่อลด
จานวน ุนัขและแมวที่เป็น ัตวพา ะของ
โรคพิษ ุนัขบ้า
เงินอุด นุนเอกชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

659,781

535,212

703,680

1,020,000

11.57 %

1,138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

16,766

8,220

330

20,000

0 %

20,000

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

57,530

254,298

175,020

274,700

25.23 %

344,000

8,895

18,743

15,540

15,000

-90 %

1,500

34,967

29,484

72,000

96,000

0 %

96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

819,939

887,957

1,008,570

1,467,700

1,641,500

รวมงบบุคลากร

819,939

887,957

1,008,570

1,467,700

1,641,500

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

23,100

21,350

94,850

120,000

4.17 %

125,000

คาเชาบ้าน

42,000

15,000

58,500

82,000

17.07 %

96,000

3,600

0

2,400

12,000

0 %

12,000

68,700

36,350

155,750

214,000

209,793

68,412

18,405

0

0 %

0

0

0

0

88,000

36.36 %

120,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเบี้ยกันดาร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

233,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

49,176

95,300

-47.53 %

50,000

54,036

8,700

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

4,130

6,070

123,295

200,000

0 %

200,000

267,959

83,182

190,876

383,300

24,672

1,117

13,044.5

20,000

0 %

20,000

0

0

0

0

100 %

10,000

416,843

0

0

0

100 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

76,400

0

20,000

400 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

37,916

0

0

0

100 %

870,000

วั ดุคอมพิวเตอร

18,623

8,714

5,680

20,000

50 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

498,054

86,231

18,724.5

60,000

1,130,000

รวมงบดาเนินงาน

834,713

205,763

365,350.5

657,300

1,753,000

คาเดินทางไปราชการ
โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการบริ าร
จัดการระบบประปา มบ้าน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

390,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560
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ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

30,000

190,950

15,030.55

119,000

0

0 %

0

190,950

15,030.55

119,000

0

0

0

0

20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

20,000

0

รวมงบลงทุน

190,950

15,030.55

119,000

20,000

30,000

0

603,989.51

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

603,989.51

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

603,989.51

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,845,602

1,712,740.06

1,492,920.5

2,145,000

3,424,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอา ิน
คาชดเชยผลอา ิน

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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ปี 2561
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งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาใ ้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ

0

0

0

72,000

-100 %

0

0

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

0

272,000

0

0

825

0

0 %

0

324,980

278,093.5

0

80,000

-100 %

0

0

70,343

8,252

128,788

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

324,980

348,436.5

9,077

208,788

0

รวมงบดาเนินงาน

324,980

348,436.5

9,077

480,788

0

โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค มที่
3

555,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

500,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
(1) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้าน ้วย ้าน มที่ 1
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

(1) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 1

0

0

495,000

0

0 %

0

(1) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 1 บ้าน ้วย ้าน

0

0

0

0

100 %

395,000

(2) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านแมมอญ มที่ 2

0

0

0

500,000

-100 %

0

(2) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 2

0

0

550,000

0

0 %

0

(2) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 2 บ้านแมมอญ

0

0

0

0

100 %

500,000

(3) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้าน ้วยแมเลี่ยม มที่ 3

0

0

0

229,000

-100 %

0

(3) โครงการกอ ร้างถังเก็บน้า แบบเ ลี่ยม
มที่ 3

0

0

176,000

0

0 %

0

(3) โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค
มที่ 3 บ้าน ้วยแมเลี่ยม

0

0

0

0

100 %

500,000

(4) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 4 บ้านผาลั้ง

0

0

0

0

100 %

500,000

(4) โครงการกอ ร้างลานเอนกประ งค
บ้าน ้วยแมเลี่ยม มที่ 3

0

0

0

192,000

-100 %

0

(4) โครงการกอ ร้าง อกระจายขาวประจา
มบ้าน มที่ 3

0

0

236,000

0

0 %

0

(5) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านผาลั้ง มที่ 4

0

0

0

500,000

-100 %

0
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(5) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 5 บ้านกกน้อย

0

0

0

0

100 %

278,000

(5) โครงการกอ ร้างถังเก็บน้า ค ล.แบบ
เ ลี่ยม มที่ 4

0

0

370,000

0

0 %

0

(6) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านกกน้อย ( ยอมบ้านกกน้อยเย้า)
มที่ 5

0

0

0

500,000

-100 %

0

(6) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 6 บ้าน ้วยชมภ

0

0

0

0

100 %

500,000

(7) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้าน ้วยชมภ มที่ 6

0

0

0

500,000

-100 %

0

(7) โครงการกอ ร้างถังเก็บน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 7 บ้านปางขอน

0

0

0

0

100 %

158,000

(8) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้าน ้วยแก้ว ( ยอมบ้านแกง ลวง
ใน) มที่ 8

0

0

0

500,000

-100 %

0

(8) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 6

0

0

550,000

0

0 %

0

(8) โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 7 บ้านปางขอน

0

0

0

0

100 %

342,000

(9) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านแม ลัก มที่ 9

0

0

0

500,000

-100 %

0
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(9) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว ( ยอมบ้าน
แกง ลวงนอก)

0

0

0

0

100 %

243,000

10 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านจะคือ มที่ 10

0

0

0

400,000

-100 %

0

10 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว

0

0

0

0

100 %

257,000

11 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 8

0

0

390,000

0

0 %

0

11 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 9 บ้านแม ลัก

0

0

0

0

100 %

250,000

11 โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก บ้านรมเย็น มที่ 11

0

0

0

236,000

-100 %

0

12 โครงการกอ ร้างถังเก็บน้า แบบเ ลี่ยม
มที่ 9

0

0

177,000

0

0 %

0

12 โครงการกอ ร้างถังเก็บน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 11

0

0

0

264,000

-100 %

0

12 โครงการกอ ร้างรั้วศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านจะคือ มที่ 10

0

0

0

0

100 %

355,000

13 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 10 บ้านจะคือ

0

0

0

0

100 %

145,000

13 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 9

0

0

298,000

0

0 %

0
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14 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 10

0

0

498,000

0

0 %

0

14 โครงการปรับขยายลานเอนกประ งค
บ้านรมเย็น มที่ 11

0

0

0

0

100 %

200,000

15 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 11

0

0

420,364

0

0 %

0

15 โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 11 บ้านรมเย็น

0

0

0

0

100 %

297,000

16 โครงการกอ ร้างถังเก็บน้าแบบกลม ม
ที่ 11

0

0

126,000

0

0 %

0

โครงการ กอ ร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร

0

0

107,000

0

0 %

0

โครงการ ปรับเกรดขยายถนนภายใน ม
บ้าน มที่ 8

0

0

100,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มุที่ 7 บ้าน
ปางขอน ( ยอมบ้านปางตะไคร)

0

97,000

0

0

0 %

0

280,527.37

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม1

0

499,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม 10

0

552,477.56

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม2

0

597,500

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
เชื่อมตอถนน าย ลักระ วาง มที่ 3 และ
มที่ 11
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม3

0

494,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม4

0

342,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม6

0

598,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม8

0

495,400

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 3

0

0

150,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก(ค ล.) มที่ 1

178,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก(ค ล.) มที่ 2

589,100

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก(ค ล.) มที่ 5

396,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก(ค ล.) มที่ 9

489,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถังเก็บน้า(แบบกลมและ
แบบเ ลี่ยม) มที่ 8

216,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างฝาปดรางระบายน้า ค ล.
มที่ 7

0

292,000

0

0

0 %

0

โครงการขุดดินพร้อมปรับเกรดลานเอนก
ประ งค ม.3

0

0

0

88,100

-100 %

0
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โครงการจัดทาป้าบบอกทางเข้า ยอมบ้าน
มที่ 9

0

0

21,000

0

0 %

0

โครงการจัดทาป้ายบอกทางเข้า มบ้าน ม
ที่ 4

0

0

21,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งการดเรลกันตกข้างทาง ถนน
ทางขึ้น อบต. ้วยชมภ

0

0

235,500

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดขยายถนนใน มบ้าน ม
ที่ 2

4,848

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดขยายถนนใน มบ้าน ม
ที่ 5

9,136

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดขยายถนนใน มบ้าน ม
ที่ 8

72,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอ ร้างศนยพัฒนา
เด็กเล็ก มที่ 3

70,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอ ร้างศนยพัฒนา
เด็กเล็ก มที่ 4

85,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอ ร้างศนยพัฒนา
เด็กเล็ก มที่ 5

80,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอ ร้างศนยพัฒนา
เด็กเล็ก มที่ 7

45,000

0

0

0

0 %

0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
กอ ร้างอาคาร านักงาน อบต. ้วยชมภ
แ งใ ม

174,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,243,611.37

3,967,377.56

4,920,864

4,909,100

4,920,000

รวมงบลงทุน

3,243,611.37

3,967,377.56

4,920,864

4,909,100

4,920,000

96,423

0

0

0

0 %

0

0

0

0

276,458

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

96,423

0

0

276,458

0

รวมงบเงินอุดหนุน

96,423

0

0

276,458

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,665,014.37

4,315,814.06

4,929,941

5,666,346

4,920,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าและขยายไฟ
กิ่ง บ้านปางขอน มที่ 7
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการ วน าธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกา ม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

100,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

100,000

รวมงานสวนสาธารณะ

0

0

0

0

100,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,510,616.37

6,028,554.12

6,422,861.5

7,811,346

8,444,500

26,975

0

0

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงคตอต้าน
ยาเ พติด

0 %

0
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ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดตั้งศนยการเรียนร้ผลิตภัณฑ
ชุมชนตาบล ้วยชมภ

0

5,235

0

0

0 %

0

โครงการศึกษาดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพตาบล ้วยชมภ

0

29,700

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

26,975

34,935

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

26,975

34,935

0

0

0

0

10,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

10,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

10,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

26,975

44,935

0

0

0

39,610

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพ
ใ ้แกประชาชนและกลุมอาชีพ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการฝกอบรมอาชีพใ ้แกประชาชน
และกลุมอาชีพ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

17,400

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดงาน
เพื่อเรียนร้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

229,650

0

0

0 %

0

โครงการวันผ้ งอายุแ งชาติ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการศึกษาดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้
งอายุ / กลุม ตรี / กลุมอาชีพ

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการเรียนร้ในการจัดการ
ขยะมลฝอยในชุมชน เพื่อ ร้างชุมชนต้น
แบบ

0

20,620

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุม ตรี

0

27,640

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผ้ด้อยโอกา

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผ้พิการ

0

450

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้
ด้อยโอกา และคนไร้ที่พึ่ง

0

450

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้
งอายุ

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
ตรี

0

0

0

30,000

0 %

30,000
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โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ

0

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพผ้ ง
อายุ

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการอบรมการแปรรป มุนไพรท้องถิ่น
เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มาจากยุง

0

22,475

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0

3,750

0

0

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้และ งเ ริมการใช้
ชีวิตตามแนวพระราชดาริ เพื่อ ร้างชุมมชน
เข็มแข็ง (พอเพียงและเพียงพอ)

0

36,650

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

39,610

359,085

0

130,000

130,000

รวมงบดาเนินงาน

39,610

359,085

0

130,000

130,000

0

0

20,000

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

39,610

359,085

20,000

130,000

130,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

66,585

404,020

20,000

130,000

130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

20,000

20,000

20,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

20,000

20,000

20,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000

20,000

20,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

3,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

3,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

3,000

0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0

0

50,000

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

50,000

50,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

50,000

50,000

50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

50,000

53,000

50,000

0

0

100,000

300,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

100,000

300,000

300,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

100,000

300,000

300,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตาบล ้วยชม
ภ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ ืบ าน อนุรักษ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผา

0 %

300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการดาเนินการและ นับ นุนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมของ วนราชการและ
องคกร จัง วัดเชียงราย ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0

0

0

36,000

-100 %

0

โครงการดาเนินการและ นับ นุนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมของ วนราชการและ
องคกรจัง วัดเชียงราย

0

0

0

0

100 %

36,000

8,000

0

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

8,000

0

0

36,000

36,000

รวมงบเงินอุดหนุน

8,000

0

0

36,000

36,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

8,000

0

100,000

336,000

336,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:41

น้า : 43/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการตลาดชุมชนเพื่อ ร้างรายได้และ ง
เ ริมการทองเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน

0

0

0

143,500

-100 %

0

โครงการปรับภมิทัศนทางเข้าแ ลงทอง
เที่ยวบ้านปางขอน มที่ 7

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวตาบล ้วยชม
ภ

0

0

0

20,000

140 %

48,000

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวภายในตาบล
้วยชมภ

0

11,300

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริ ารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผ้ใ ้
บริการด้านการทองเที่ยวในชุมชน
(การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน)

0

17,811

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

29,111

0

213,500

68,000

รวมงบดาเนินงาน

0

29,111

0

213,500

68,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

29,111

0

213,500

68,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

28,000

49,111

170,000

602,500

454,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

0

496,500

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

496,500

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

496,500

0

0

0

0

0

0

100 %

50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0

0

0

912,740

-45.22 %

500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

912,740

550,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

912,740

550,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

496,500

912,740

550,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอา ิน
คาชดเชยผลอา ิน
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:32:41

น้า : 45/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
กอ ร้างศนยพัฒนาเด็กเล็ก มที่ 1

0

527,014

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

1,700,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

527,014

0

0

1,700,000

รวมงบลงทุน

0

527,014

0

0

1,700,000

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

250,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

250,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0

527,014

0

0

1,950,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

527,014

496,500

912,740

2,500,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
(1) โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก าย ลักเชื่อมตอ มบ้าน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า และขยายไฟ
กิ่ง มที่ 9 บ้านแม ลัก

100 %

250,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

31,669

0

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

31,669

0

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

31,669

0

0

0

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

31,669

0

0

0

0

0

0

321

10,000

400 %

50,000

10,450

0

0

0

0 %

0

0

360

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

2,000

0

450

0

0

0 %

0

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปลกป่าต้นน้าและ ถานที่ าคัญ
โครงการปลกป่าต้นน้าและ ถานที่ าคัญ

โครงการปลกป่าต้นน้าและ ถานที่ าคัญ
โครงการปลก ญ้าแฝก
โครงการปลก ญ้าแฝก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ ร้างฝายชะลอน้า

0

0

35,321

0

100 %

50,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้าและป่าไม้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

0

360

0

0

0 %

0

โครงการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ และ ิ่ง
แวดล้อม

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

10,450

1,170

35,642

20,000

112,000

รวมงบดาเนินงาน

10,450

1,170

35,642

20,000

112,000

โครงการติดตั้งป้ายประชา ัมพันธเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศนในชุมชน มที่ 1 บ้าน ้วย
้าน

0

0

0

39,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

39,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

39,000

0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

10,450

1,170

35,642

59,000

112,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

42,119

1,170

35,642

59,000

112,000

65,480

118,734

111,822

179,000

-19.55 %

144,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

5,000

100 %

10,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0

5,295,900

5,582,000

6,256,800

11.88 %

7,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

1,555,200

1,858,400

2,023,200

18.62 %

2,400,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

91,500

85,500

90,000

85,000

3.53 %

88,000

1,670,669

300,940

260,955

803,771

-50.23 %

400,000

142,578

143,694

144,450

0

0 %

0

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการ วนท้องถิ่น (กบท.)

0

0

0

0

100 %

273,400

เงิน มทบกองทุนระบบ ลักประกัน ุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0

0

0

180,000

-14.71 %

153,515

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

257,976

202,503

263,096

220,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

2,228,203

7,702,471

8,310,723

9,752,771

10,468,915

รวมงบกลาง

2,228,203

7,702,471

8,310,723

9,752,771

10,468,915

รวมงบกลาง

2,228,203

7,702,471

8,310,723

9,752,771

10,468,915

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง

2,228,203

7,702,471

8,310,723

9,752,771

10,468,915

รวมทุกแผนงาน

30,196,578.55

38,115,551.85

41,899,727.23

48,500,000

54,540,000

น้า : 1/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

273,400

เงินสมทบกองทุนระบบ
ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

153,515

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

88,000
144,000
7,000,000
10,000
400,000
2,400,000

น้า : 2/30
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

273,400

เงินสมทบกองทุนระบบ
ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

153,515

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

88,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

สารองจ่าย

400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

2,400,000
45,600

45,600

2,158,440

2,158,440

90,720

90,720

532,080

532,080

น้า : 3/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

344,000

964,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

1,500

51,500

1,138,000

2,623,000

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

เงินประจาตาแ น่ง

42,000

42,000

เงินเบี้ยกันดาร

96,000

216,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

12,000

30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

125,000

378,000

96,000

48,000

120,000

30,000

ค่าเช่าบ้าน
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

84,000

ค่าจ้างเ มาบริการ จัด
เก็บขยะมูลฝอย

200,000

น้า : 4/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600

45,600

2,000,000

3,308,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

34,000

54,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

100,000

153,000

5,045,000

8,806,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

84,000

เงินประจาตาแ น่ง

174,000

258,000

เงินเบี้ยกันดาร

384,000

696,000

34,000

76,000

755,000

1,288,000

132,000

276,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าจ้างเ มาบริการ จัด
เก็บขยะมูลฝอย

30,000

150,000
200,000

น้า : 5/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

10,000

ค่าจ้างเ มาเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าจ้างเ มาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคล รือบุคคล
ธรรมดาดาเนินงาน

1,650,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

(3) โครงการวันเด็กแ ่ง
ชาติ

20,000

น้า : 6/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

ค่าจ้างเ มาเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

150,000

150,000

ค่าจ้างเ มาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคล รือบุคคล
ธรรมดาดาเนินงาน

250,000

1,900,000

65,000

65,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

(3) โครงการวันเด็กแ ่ง
ชาติ

20,000

น้า : 7/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

(4) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา

10,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ

5,000

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และผู้ดูแล
เด็ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

50,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน
โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
้วยชมภู
โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี

20,000

น้า : 8/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

(4) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา

10,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ

5,000

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และผู้ดูแล
เด็ก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

400,000

480,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

400,000

400,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

2,000

2,000

20,000

20,000

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน
โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
้วยชมภู

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

5,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี

100,000

100,000

น้า : 9/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
โครงการปลูกป่าต้นน้า
และสถานที่สาคัญ

50,000

โครงการปลูก ญ้าแฝก

2,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้าป่าไ ล ลาก ดิน
ทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน
ไ ว
โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ
โครงการพ่น มอกควัน
ป้องกันยุงลาย
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการระบบ
ประปา มู่บ้าน
โครงการเพิ่มประสิทธฺ
ภาพการทางานด้วย
กิจกรรม 5 ส

100,000

20,000

น้า : 10/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

รวม

5,000

โครงการปลูกป่าต้นน้า
และสถานที่สาคัญ

50,000

โครงการปลูก ญ้าแฝก

2,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000

100,000

โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้าป่าไ ล ลาก ดิน
ทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน
ไ ว

10,000

10,000

โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ

20,000

20,000

โครงการพ่น มอกควัน
ป้องกันยุงลาย

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการระบบ
ประปา มู่บ้าน
โครงการเพิ่มประสิทธฺ
ภาพการทางานด้วย
กิจกรรม 5 ส

20,000

10,000

10,000

น้า : 11/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน
โครงการวันผู้สูงอายุ
แ ่งชาติ

10,000

โครงการวันพ่อแ ่งชาติ
(วันชาติ)
โครงการวันแม่แ ่งชาติ
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาบล ้วยชม
ภู

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

48,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริ าร
จัดการขยะในชุมชน
(3R) แบบบูรณาการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000

น้า : 12/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
20,000

20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แ ่งชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการวันพ่อแ ่งชาติ
(วันชาติ)

5,000

5,000

โครงการวันแม่แ ่งชาติ

5,000

5,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาบล ้วยชม
ภู

48,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริ าร
จัดการขยะในชุมชน
(3R) แบบบูรณาการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000

น้า : 13/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริ ารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ราย ัว))

574,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

381,940

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าอา ารกลาง
วัน)

1,656,200

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้า
โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าและการ
จัดการน้าเสียในชุมชน

50,000

300,000

30,000

น้า : 14/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริ ารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ราย ัว))

574,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

381,940

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าอา ารกลาง
วัน)

1,656,200

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้า

50,000

โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าและการ
จัดการน้าเสียในชุมชน

300,000

30,000

น้า : 15/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสา รับผู้
บริ าร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัต
ิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
ตาม ลักธรรมาภิบาล
สา รับผู้บริ าร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

10,000

น้า : 16/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสา รับผู้
บริ าร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง

20,000

20,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัต
ิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
ตาม ลักธรรมาภิบาล
สา รับผู้บริ าร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง

40,000

40,000

น้า : 17/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง,ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง,ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน,การเบิกจ่าย
เงิน และข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน
โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ไฟป่า
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

200,000

60,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบดาเนินงาน

วัสดุยานพา นะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
ค่าวัสดุ

100,000

870,000

วัสดุกีฬา

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

50,000

ค่าอา ารเสริม (นม)

2,723,805

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

10,000
100,000

80,000

น้า : 18/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง,ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง,ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน,การเบิกจ่าย
เงิน และข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน
โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ไฟป่า

250,000

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบดาเนินงาน

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

250,000

10,000
170,000

300,000

430,000
300,000

100,000

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

55,000

110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

50,000

200,000

1,070,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
ค่าวัสดุ

รวม

วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000
40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

70,000
50,000

ค่าอา ารเสริม (นม)

2,723,805

วัสดุการเกษตร

10,000

20,000

วัสดุก่อสร้าง

50,000

230,000

น้า : 19/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

20,000

28,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

35,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อรถเข็นพ่วงลาก 2
ล้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที))

8,900

น้า : 20/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2,000

4,000

วัสดุสานักงาน

115,000

163,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

150,000

ค่าไฟฟ้า

200,000

235,000

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

6,000

6,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อรถเข็นพ่วงลาก 2
ล้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที))

30,000

17,000

17,000

8,900

น้า : 21/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สา รับงานประมวลผล
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อรถเข็นปูน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องกรองน้า
พร้อมติดตั้ง
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมชุดไมค์ ้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องเป่าลม
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
ส่ง
จัดซื้อโครงเ ล็กเสริม
กระบะ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสม ามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค่าชดเชยผลอาสิน

100,000

50,000

น้า : 22/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สา รับงานประมวลผล

รวม

44,000

44,000

2,000

2,000

100,000

100,000

150,000

150,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อรถเข็นปูน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องกรองน้า
พร้อมติดตั้ง
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมชุดไมค์ ้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องเป่าลม

80,000

80,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
ส่ง
จัดซื้อโครงเ ล็กเสริม
กระบะ

20,000

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสม ามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค่าชดเชยผลอาสิน

100,000

50,000

น้า : 23/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 1 บ้าน ้วยส้าน
(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย ลักเชื่อมต่อ มู่
บ้าน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

395,000

1,700,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
มู่ที่ 3 บ้าน ้วยแม่
เลี่ยม

500,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง

500,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 5 บ้านกกน้อย

278,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 6 บ้าน ้วยชมภู

500,000

น้า : 24/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 1 บ้าน ้วยส้าน

395,000

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย ลักเชื่อมต่อ มู่
บ้าน

1,700,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
มู่ที่ 3 บ้าน ้วยแม่
เลี่ยม

500,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง

500,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 5 บ้านกกน้อย

278,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 6 บ้าน ้วยชมภู

500,000

น้า : 25/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

(7) โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก มู่ที่ 7 บ้านปาง
ขอน

158,000

(8) โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่ 7 บ้าน
ปางขอน

342,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว
( ย่อมบ้านแก่ง ลวง
นอก)

243,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว

257,000

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

12 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
จะคือ มู่ที่ 10

355,000

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 10 บ้านจะคือ

145,000

น้า : 26/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

(7) โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก มู่ที่ 7 บ้านปาง
ขอน

158,000

(8) โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่ 7 บ้าน
ปางขอน

342,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว
( ย่อมบ้านแก่ง ลวง
นอก)

243,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 8 บ้าน ้วยแก้ว

257,000

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

12 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
จะคือ มู่ที่ 10

355,000

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 10 บ้านจะคือ

145,000

น้า : 27/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

14 โครงการปรับขยาย
ลานเอนกประสงค์ บ้าน
ร่มเย็น มู่ที่ 11

200,000

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น

297,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายใ ้แก่เอกชน นิติบุคคล
รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

500,000

เงินอุด นุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดาเนิน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

220,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง
มู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก
โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตาบล ้วยชมภู

250,000

50,000

น้า : 28/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

14 โครงการปรับขยาย
ลานเอนกประสงค์ บ้าน
ร่มเย็น มู่ที่ 11

200,000

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น

297,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายใ ้แก่เอกชน นิติบุคคล
รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

500,000

เงินอุด นุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดาเนิน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

220,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง
มู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตาบล ้วยชมภู

50,000

น้า : 29/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน
โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและ
องค์กรจัง วัดเชียงราย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

36,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอาเภอเมือง
เชียงราย
โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

120,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

4,375,200

รวม

10,468,915

112,000

2,500,000

454,000

130,000

8,444,500

640,000

16,442,145

น้า : 30/30

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 17:33:26

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและ
องค์กรจัง วัดเชียงราย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

36,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอาเภอเมือง
เชียงราย

40,000

40,000

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

120,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

4,375,200

รวม

570,000

14,778,440

54,540,000

นา : 1/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:06

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบล วยชมภ
อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,648,440 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,478,440 บาท

รวม

2,872,440 บาท

จานวน

532,080 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของ นาย อบต./รองนาย อบต. ดังนี้
1) งิน ดือนนาย อบต. อัตรา ดือนละ 21,120 บาท คานวณตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 253,440 บาท
2) งิน ดือนรองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 11,610 บาท จานวน 2
คน คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 278,640 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทนนาย อบต
.รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต.รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
.และ ลขานุ าร ภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นง นาย อบต. / รองนาย อบต
. ดังนี้
1) คาตอบแทนประจาตาแ นง นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,900
บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
2) คาตอบแทนประจาตาแ นง รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 950
บาท จานวน 2 คน คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทนนาย อบต
.รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต.รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
.และ ลขานุ าร ภา อบต.พ.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

นา : 2/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:06

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษ นาย อบต. / รองนาย อบต. ดังนี้
1) คาตอบแทนพิ ศษ นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,900 บาท คานวณตั้ง
ไว 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
2) คาตอบแทนพิ ศษ รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 950 บาท จานวน 2
คน คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทนนาย อบต
.รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต.รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
.และ ลขานุ าร ภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
จานวน
ตาบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ลขานุ ารนาย อบต. อัตรา ดือนละ 7,560
บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 90,720 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทนนาย อบต
.รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต.รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
.และ ลขานุ าร ภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
จานวน
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน มาชิ ภาอบต.และ ลขานุ าร ภาอบต
. ดังนี้
1) ประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ 11,610 บาท คานวณตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 139,320 บาท
2) รองประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ 9,500 บาท คานวณตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 114,000 บาท
3) มาชิ ภา อบต. อัตรา ดือนละ 7,560 บาท จานวน 20 คน คานวณตั้ง
ไว 12 ดือน ป็น งิน 1,814,400 บาท
4) ลขานุ าร ภา อบต. อัตรา ดือนละ 7,560 บาท คานวนตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 90,720 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทนนาย อบต
.รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต.รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
. และ ลขานุ าร ภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

45,600 บาท

90,720 บาท

2,158,440 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,606,000 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาปี ของพนั งาน วนตาบล ( านั งานปลัด) จานวน 11 อัตรา ดังนี้
1) ปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
2) รองปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
3) ัว นา านั ปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
4) นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
5) นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 อัตรา
6) นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
7) นั วิ คราะ นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
8) นิติ ร จานวน 1 อัตรา
9) จาพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
10) จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
11) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35,และจานวนอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.25612563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

10,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ า รับพนั งาน วนตาบล ( านั งาน
ปลัด) ชน คาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิทาง ารศึ ษา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35,และจานวนอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.25612563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
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งินประจาตาแ นง

จานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./ ัว นา านั
ปลัด ดังนี้
1) ปลัด อบต. อัตรา ดือนละ 4,000 บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น
งิน 48,000 บาท
2) รองปลัด อบต. อัตรา ดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น
งิน 42,000 บาท
3) ัว นา านั ปลัด อบต. อัตรา ดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35,และจานวนอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.25612563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

1,500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจาง วน
ตาบล ( านั งานปลัด) ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง ผชวยนั วิ คราะ นโยบายและ
แผน จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง ผชวย จาพนั งานธุร าร จานวน 2
อัตรา
3) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง ผชวยนั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
4) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง ผชวย จาพนั งานป้อง ันฯ จานวน 1
อัตรา
5) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง ผชวยนั วิชา าร าธารณ ุข จานวน 1
อัตรา
6) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด
นั จานวน 1 อัตรา
7) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นง พนั งานขับรถยนต จานวน 1 อัตรา
8) พนั งานจางทั่วไป จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35,และจานวนอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.25612563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มตางๆ า รับพนั งาน
จาง ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35,และจานวนอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.25612563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งิน บี้ย ันดาร
จานวน

264,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั งานในพื้นที่
พิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบล ( านั งานปลัด) จานวน 11 อัตรา ในอัตรา
ดือนละ 2,000 บาท ตั้งไว 12 ดือน
- ป็นไปตามระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั
งานในพื้นที่พิ ศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
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งบดาเนินงาน

รวม

2,808,000 บาท

รวม

479,000 บาท

จานวน

355,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนทองถิ่น ดังนี้
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบลและ
พนั งานจาง ( านั งานปลัด) ตั้งไว 256,000 บาท
(2) คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อบต.ตาม
ฏ มาย ชน ค .ตรวจ อ ารประ มินผลงานทางวิชา ารฯ ค . อบคัด
ลือ ฯ ค . อบ วนทางวินัย จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ตั้งไว 100,000
บาท
(3) คาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น พื่อปฏิบัติ นาที่ดแลผ งอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จานวน 2 คน อัตรา ดือนละ 6,000 บาท คานวณตั้งไว 12
ดือน ป็น งิน 144,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ารคัด ลือ พนั งานและ
ล จาง อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่นของ อปท
.และ าร บิ จาย พ.ศ.2562
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
คา ชาบาน
จานวน

102,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน า รับพนั งาน วนตาบล และผมี ิทธิ บิ
จาย ( านั งานปลัด)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
ของ
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ( านั งาน
ปลัด)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
ค่าใช้สอย

จานวน

22,000 บาท

รวม

1,422,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มา พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารอื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายจาง มาอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยาง นึ่งอยางใด และอย
ในความรับผิดชอบและอยในความรับผิดชอบองค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ชน จาง มา ครื่อง า นิดไฟฟ้า และ ครื่องขยาย ียง า รับขบวน
แ จาง มา าจัดปลว จาง มาดด วม คาซั ฟอ คา ชา ครื่องถาย
อ าร คาใชจายใน ารจางจัดทา นัง ือ อ ารรายงาน รือ อ าร
อื่นๆ ตลอดจนจาง มาอื่นๆ ( านั งานปลัด)
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา
าธารณปโภค และ นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารของ อปท.
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คาจาง มา อ ชนที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นินงาน

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ชน ที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นิน
งานโครง าร รือ พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติขององค รป ครอง
วนทองถิ่น และไมมีตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจาง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่นปฏิบัติงาน ซึ่ง ป็นโครง ารใ ม รือมี
ตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจางที่ปฏิบัติงานนั้น แตไม
ามารถปฏิบัติงานใ แลว ร็จตาม วลาที่ า นด นื่องจา ปริมาณงานมา
รือมีตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจาง ปฏิบัติงาน ตอ
มาตาแ นงวาง รือ รือถ ยุบ ลิ ตาแ นง ( านั งานปลัด)
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา
าธารณปโภค และ นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารของ อปท.
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

60,000 บาท

- 1 พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น) ตั้งไว 50,000 บาท
(1) คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล พื่อจาย ป็นคารับรอง
ใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ไดแ คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ อ าร และคาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริ ารดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจา ป็นตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง รือตอนรับ
บุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม รือทัศนศึ ษา ฯลฯ
(2) คา ลี้ยงรับรอง พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทอง
ถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มาย พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่มตางๆ และคาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็น
ตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองฯ ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
าร ของ ระทรวงม าดไทย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งินคารับรอง รือ
คา ลี้ยงรับรองของ อปท. และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- 2 พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี พระราชพิธี รือ วัน าคัญ
ตางๆของชาติ คาจัดงาน คา ิจ รรม ตั้งไว 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาของ อปท.พ.ศ
. 2559

นา : 9/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล และ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และแ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
จานวน

400,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งของ อปท.ตามที่ ฎ มาย
า นด รวมถึง ารประชา ัมพันธ ารรณรงค ารใ ขอมลขาว ารแ
ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิและ นาที่ และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร
ลือ ตั้ง ภาผแทนราษฎร, มาชิ วุฒิ ภาและ าร ลือ ตั้งทองถิ่น ป็นตน พื่อ
ใ ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ นาที่ และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร
ลือ ตั้งและคาใชจายอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาร พื่อ ป็นคาใชจายใน าร
ดา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น

นา : 10/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไมและพวงมาลา

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นดอ ไม ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พานประดับพุมดอ ไม และ
คาพวงมาลัย พื่อมอบใ บุคคลตางๆ รือ วาง ณ อนุ าวรีย รือ งานรัฐ
พิธี งานราชพิธีตางๆ ตามแต รณีได ในนามของ นวยงาน ตามความ มาะ
มและประ ยัด ดังนี้
1. คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม า รับมอบใ ผมี ียรติชาวตาง
ประ ทศและค มร ที่ ดินทาง ขามา รืออ จา ประ ทศไทย ตลอดจนผที่ได
รับ ารแตงตั้ง ป็นผแทนรัฐบาล ดินทางไปตางประ ทศ คนละไม ิน 300 บาท
2. คาพวงมาลา รือ พานประดับพุมดอ ไม า รับวาง ณ อนุ าวรียผ
ประ อบคุณงามความดีแ ประ ทศชาติ ครั้งละไม ิน 1,000 บาท
3. คาพวงมาลา า รับวาง นาศพผมี ียรติ พวงละไม ิน 400 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที1่ 0
พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จายคาดอ ไม พื่อมอบใ บุคคลตางๆ คาพวง
มาลา พานประดับ พุมดอ ไม , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0201.3
/ว1216 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 รื่อง ารวางพานพุม รือวางพวงมาลา
ถวายราช ั าระในงานรัฐพิธีฯ และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542
โครง าร อบต. ัญจร พบประชาชน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง าร อบต. ัญจร พบประชาชน พื่อ
ง ริม ารแ ไขปัญ าแบบมี วนรวม รับฟังปัญ า ชิงลึ และ ผยแพรขอมล
ขาว ารของทางราช าร และ ิจ รรมอื่นๆ ชน คาอา าร ครื่องดื่ม วั ดุ
อุป รณ ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คา ถานที่ คาต แตง ถานที่ และ
อื่นๆ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 77 ลาดับที่ 17

นา : 11/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

โครง าร พิ่มประ ิทธภาพ ารทางานดวย ิจ รรม 5

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารทางาน
ดวย ิจ รรม 5 ชน คาวิทยา ร คาอา าร ครื่องดื่ม วั ดุอุป รณ ป้าย
โครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คา ถานที่ คาต แตง ถานที่ และอื่นๆ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 74 ลาดับที่ 6ุ
โครง ารวันพอแ งชาติ (วันชาติ)
จานวน

5,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดโครง ารวันพอแ งชาติ (วันชาติ) ตามพระราช
โอง ารโปรด ลาโปรด ระ มอมใ วันที่ 5 ธันวาคมของทุ ปี ซึ่ง ป็นวัน
คลายวันพระบรมราช มภพของพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภมิ
พลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร ป็นวันพอแ งชาติ และ ป็นวันชาติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 75 ลาดับที่ 10
โครง ารวันแมแ งชาติ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม นื่องในโอ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง (วัน
แมแ งชาติ) พื่อ ทิดทน และ ผยแพรพระ ียรติคุณ ม ด็จพระนาง จา
ิริ ิติ พระบรมราชีนินาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ผทรง ป็นแมแ งชาติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 75 ลาดับที่ 9

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

โครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรม า รับผบริ าร พนั งาน วนตาบล พนั งาน จานวน
จาง และล จาง
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรม า รับผ
บริ าร พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง และล จาง โดยจาย ป็นคา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง าร คา
วั ดุ อุป รณ และคาใชจายอื่นๆที่จา ป็น า รับจัดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 74 ลาดับที่ 5
โครง ารอบรม ชิงปฎิบัติ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารจัดทาแผนพัฒนาทอง จานวน
ถิ่น
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น โดย ารใ ความ
ร และฝึ ปฏิบัติ บรณา ารรวม ันทุ ภาค วน พื่อใ ิด วทีประชาคมที่มี
ประ ิทธิภาพ ิดประ ิทธิผล และ นับ นุนใ ชุมชนมี วนรวมใน ารขับ
คลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาของทองถิ่น โดยจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับจัด
ตรียม ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ คา ชาอุป รณตางๆ คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจายที่จา ป็นอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 75 ลาดับที่ 11

นา : 12/86

20,000 บาท

10,000 บาท

นา : 13/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

โครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารทางานตาม ลั ธรรมาภิบาล า รับผ
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง และล จาง

จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารทา
งาน ตาม ลั ธรรมาภิบาล า รับผบริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง และล จาง โดยจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ าร
ต แตง ถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
อา าร ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาป้าย
โครง าร และคาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 40 ลาดับที่ 16
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ จายจา คาใช
อย วน รณีที่องค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผดา นิน ารซอมแซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา คาวั ดุ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค และ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 14/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

ค่าวัสดุ

รวม

537,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน นัง ือ, ครื่องคิด ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไมบรรทัด ล็ , รรไ ร, าอี้พลา ติ ,ตรายาง
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ยางลบ,น้ายาลบคาผิด, ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด,ซอง อ าร,ตลับผง มึ ,น้า มึ ปริน, ทปพีวี
ซี แบบใ ,ไมบรรทัด,คลิป, ป๊ , ข็ม มุด, ระดาษคารบอน, ระดาษ
ไข,แฟ้ม มุดบัญชี, มุดประวัติขาราช าร,แบบพิมพ,ผา าลี,ธงชาติ, ิ่ง
พิมพ,และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแ (1) วั ดุคงทน ชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน, ัวแรงไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า, ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟิว , ทปพัน ายไฟฟ้า, ายไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า, ลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั ไฟฟ้า, วิ ซไฟฟ้า, ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทราย
จายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 15/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัวที่ใชใน ิจ ารของอบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบ และระบบงบประมาณรายจายของ อปท
.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน มอ, ระทะ, ะละมัง,ตะ ลิว, รอบรป,มีด,ถัง,ถาด,แ ว
น้า,จานรอง,ถวยชาม,ชอน อม, ระจ งา ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชนผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผา
ปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ
บิ จายในประ ภทรายจายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ อ ราง
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ รางที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่ า นด
ในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแ
(1)วั ดุคงทน ชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย โถ
วม ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง ป็นตน
(2)วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ตะป ล็ น แปรงทา ี ปนขาว น้ามันทาง
ไม ทิน นอร ทราย อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ป็นตน
(3)วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ทอน้าและอุป รณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 16/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน งที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชม
ภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแ
(1)วั ดุคงทน ชน ไขควง,ประแจ,แมแรง, ระจ โคงมน, ัญญาณไฟ ระพริบ
(2)วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต,น้ามัน บร ,ฟิลม รองแ ง, พลา ฯลฯ
(3)วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน บาะรถยนต ัว ทียน ถัง
น้ามัน ครื่องยนต(อะไ ล) ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภท
รายจายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชม
ภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแ วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ามัน ชื้อ พลิง แ ๊ ุงตม น้ามัน
ครื่อง ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. ตามที่ า นดในราย
ละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน คียว ปริง อร จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ปุย ยาป้อง ันและ าจัด อา าร ัตว อุป รณขยาย
พันธุพืช ผาใบฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจาย
นี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 17/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน ขาตั้ง ลอง ลน ซม ระ ปา ลอง ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน พ ัน ี ระดา ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด รป ี รือ
ขาวดาที่ไดมาจา ารอัดขยาย ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายใน
ประ ภท รายจายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรที่ใชใน ิจ ารของ อบต.ตามที่ า นดใน
รายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ
แผนแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) ม
มโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายใน
ประ ภทรายจายนี้ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 18/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

370,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ และคาใชจายที่
ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพท คา
บารุงรั ษา ายฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่ ามารถ บิ จายรายจายประ ภทนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ อปท. และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา
าธารณปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าในอาคาร านั งาน/ที่ าธารณะ/อาคาร าธารณะที่อย
ในความรับผิดชอบของ อบต. วยชมภ ( านั งานปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ อปท. และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา
าธารณปโภค
คาบริ ารโทรศัพท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คา ชาต
ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ
แบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ อปท. และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา
าธารณปโภค
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใชจาย ี่ยว
ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต คาจางทา วปไซต ตอโด มน นม รวมถึงอิน ตอร
น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว
ทียม ป็นตน และใ มายความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว
และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ ารฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ อปท. และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา
าธารณปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

150,000 บาท

รวม

322,000 บาท

รวม

322,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อรถ ข็นพวงลา 2 ลอ
- พื่อจัดซื้อรถ ข็นลา พวง 2 ลอ จานวน 2 คัน า รับใชบรรทุ ของ ขน
ัมภาระ ขนขยะ ขนถังน้า ขน ศษใบไม- ศษ ญา และขนอุป รณอื่นๆ ที่ใช
ใน ิจ ารของ อบต. โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้ รถ ข็น 2 ลอ (ลอจั รยาน/รถรถ
มอ ตอรไซค) ดามจับแข็งแรงไดมาตรฐาน พลารองรับ ระบะ ป็นแบบชนิด 3
พลา รองรับน้า นั ไดมา ขาตั้งรถ ข็น ป็นแบบ ขาตั้งค พื่อความมั่น
คง ปลอดภัย ไมลม
- จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 83 ลาดับที่ 7
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อโครง ล็ ริม ระบะ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจัดซื้อโครง ล็ ริมขาง ระบะพรอมติดตั้ง า รับติดตั้งในรถ ระบะ
โตโยตา วีโ มาย ลข พ 6444 ชียงราย และรถ ระบะมิตซบิชิ ไทร
ทัน บม 6682 ชียงราย พื่อใชบรรทุ ของ ัมภาระ ิ่งไมตนไม ต็นท ขา
ต็นท าอี้ โต๊ะ ลาโพง และอุป รณตางๆ พื่อใชใน ิจ ารของ อบต
. คุณลั ษณะโครง ล็ ไดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน พื่อความมั่น
คง ปลอดภัย (จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85 ลาดับที่ 14
ครุภัณฑ อ ราง
จัดซื้อรถ ข็นปน
- พื่อจัดซื้อรถ ข็นปน จานวน 2 คัน า รับงาน อ ราง ซอมแซม ล็ ๆ พื่อ
ารดา นิน ิจ ารของ อบต. คุณลั ษณะ ผลิตจา ล็ คุณภาพดีได
มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน พื่อความมั่นคง ปลอดภัย ามารถรับน้า นั
ได มา ถึง 80 .(จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85 ลาดับที่ 15
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อระบบ ครื่อง ียงพรอมชุดไมค องประชุมพรอมติดตั้ง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจัดซื้อระบบ ครื่อง ียง ชุดไมค พรอมอุป รณติดตั้ง า รับ อง
ประชุม ภา อบต. วยชมภ โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. ชุดควบคุม ขนาด าลังวัตต 50 วัตต
2. ไมคโครโฟน า รับประธาน ารประชุม 1 ตัว มีลาโพงภายในตัว
3. ไมคโครโฟน า รับผ ขารวมประชุม 15 ตัว มีลาโพงภายในตัว
4. ลาโพงติดผนัง จานวน 1 ค Root Power : 35 W RMS ลาโพงขนาด 5
นิ้ว
5. พรอมอุป รณติดตั้ง
(จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 84 ลาดับที่ 8
ครุภัณฑงานบานงานครัว
จัดซื้อ ครื่อง รองน้าพรอมติดตั้ง
- พื่อจัดซื้อ ครื่อง รองน้าพรอมติดตั้ง ณ ที่ทา าร อบต. วยชมภ า รับ
บริ ารประชาชนและ จา นาที่ ใ มีน้าอุปโภค บริโภค ที่ ะอาด ถ ลั
อนามัย โดยมีรายละ อียด ดังนี้
1. ชุดระบบ รองน้าประปา ถัง รองไฟ บอร จานวน 1 ชุด ประ อบดวย
1.1 ถังพั น้า ขนาด 2,000 ลิตร จานวน 1 ใบ
1.2 ครื่อง รองไฟ บอร ขนาด 12x52 นิ้ว จานวน 1 ตัว
1.3 าร รอง จานวน 1 ชุด
1.4 ล ลอยล บอล จานวน 1 ชุด
(จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85 ลาดับที่ 16
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ๊ า รับงานประมวลผล
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ๊ต า รับงานประมวลผล จานวน 2
ครื่อง
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑราคา ลาง และคุณลั ษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา 4 แ น ลั (4 core) จานวน 1
นวยโดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1.ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ันขนาดไมนอย วา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz และมี นวยประมวลผลดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit)ไมนอย วา 10 แ น รือ
2.ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ันขนาดไมนอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไมนอย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 86 ลาดับที่ 17

จานวน

44,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

3,130,000 บาท

รวม

2,131,000 บาท

รวม

2,131,000 บาท

จานวน

1,445,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ระดับอา ภอ มือง ชียงราย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ับ วนราช าร พื่อดา นิน ารโครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ระดับอา ภอ มือง ชียงราย โดย ป็นคาใชจาย ชน คา
วั ดุ อุป รณ ที่ใชดา นินโครง ารตางๆ ที่จา ป็นประจาศนยปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชนของ อปท.ระดับอา ภอ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ อปท.พ.ศ
.2559 และตาม นัง ืออา ภอ มือง ชียงราย ที่ ชร 0023.6/1931 ลงวันที่ 3
มษายน 2562 รื่อง ขอ นอโครง ารบรรจุในแผนฯ และขอรับ งินอุด นุน
จา ตามโครง ารฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 78 ลาดับที่ 2
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาปี ของพนั งานl วนตาบล ( องคลัง) จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผอานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา
2) นั วิชา าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
3) นั วิชา ารคลัง จานวน 1 อัตรา
4) จาพนั งานพั ดุ จานวน 1 อัตรา
5) จาพนั งานจัด ็บรายได จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ า รับพนั งาน วนตาบล ( องคลัง) ชน คา
ครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิทาง ารศึ ษา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง ผอานวย าร องคลัง อัตรา ดือนละ 3,500
บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจาง ( อง
คลัง) ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นงผชวยนั วิชา ารพั ดุ จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นงผชวย จาพนั งาน าร งินและ
บัญชี จานวน 1 อัตรา
3) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นงผชวย จา นาที่พั ดุ จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35, นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว
.30 ธค.2558 , ประ าศ ค . ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ล จางของ อบต.ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2561 และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
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งิน บี้ย ันดาร

จานวน

120,000 บาท

รวม

982,000 บาท

รวม

442,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนทองถิ่น ดังนี้
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน วนตาบล และ
พนั งานจาง ัง ัด องคลัง ตั้งไว 200,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วน
ทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
(2) งินคาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง คณะ รรม ารตรวจรับ าร
จาง และผควบคุมงาน อ ราง ตามโครง ารจัดซื้อ จัดจางของ อบต. วยชม
ภ ป็น งิน 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560, นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ คาตอบแทนบุคคล รือคณะ
รรม าร และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั าร บิ คา
ตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
คา ชาบาน
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั งานในพื้นที่
พิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบล ( องคลัง) จานวน 5 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 2,000 บาท
- ป็นไปตามระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั
งานในพื้นที่พิ ศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ นัง ือ านั งาน จ. ท
. และ อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน า รับพนั งาน วนตาบล และผมี ิทธิ บิ
จาย ( องคลัง)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
ของ
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

12,000 บาท

รวม

485,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนาและคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และอื่นๆที่
ี่ยวของ ฯลฯ ใ แ จา นาที่ทองถิ่น มาชิ ภา และผมี ิทธิ บิ จายตาม
ระ บียบของทางราช าร ( องคลัง)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช ารของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) 2559
โครง ารจัด ็บภาษี คลื่อนที่
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ( องคลัง)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจัด ็บภาษี คลื่อนที่ โดยจาย ป็นคาใชจาย
ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คา
ถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ
ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร คาป้าย
โครง าร คาใชจายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาฯ พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 76 ลาดับที่ 13
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โครง ารจัดทาแผนที่ภาษี

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาโครง ารจัดทาแผนที่ภาษี โดยมีคาใชจายใน
ารดา นิน ารจัดทาแผนที่ภาษี ชน ารออ แบบ ารวจ และคาใชจายอื่นที่
จา ป็น า รับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 และพระราช ฤษฎี า วา
ดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 77 ลาดับที่ 20
โครง ารประชา ัมพันธภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารประชา ัมพันธภาษีที่ดินและ ิ่งปล รางโดย
จาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ คาวั ดุ อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ คาป้ายโครง าร คาใชจายอื่นที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาฯ พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 76 ลาดับที่ 15
โครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน ดาน ารจัดซื้อจัดจาง,คาใชจาย จานวน
ใน าร ดินทาง,คาใชจายใน ารจัดงาน, าร บิ จาย งิน และขอบ พรองใน าร
ปฏิบัติงาน
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน ดาน ารจัดซื้อจัดจาง,คาใชจายใน าร ดินทาง,คาใชจายใน ารจัด
งาน, าร บิ จาย งิน และขอบ พรองใน ารปฏิบัติงาน โดยจาย ป็นคาใชจาย
ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด าร
ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาของ มนาคุณใน ารดงาน คาอา าร
ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาป้าย
โครง าร และคาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 76 ลาดับที่ 16

250,000 บาท

นา : 28/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินตางๆของ องคลัง ที่ชารุด ีย
าย ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องถาย
อ าร คอมพิว ตอร โต๊ะ าอี้ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน นัง ือ, ครื่องคิด ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไมบรรทัด ล็ , รรไ ร, าอี้พลา ติ ,ตรายาง
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ยางลบ,น้ายาลบคาผิด, ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด,ซอง อ าร,ตลับผง มึ ,น้า มึ ปริน, ทปพีวี
ซี แบบใ ,ไมบรรทัด,คลิป, ป๊ , ข็ม มุด, ระดาษคารบอน, ระดาษ
ไข,แฟ้ม มุดบัญชี, มุดประวัติขาราช าร,แบบพิมพ,ผา าลี,ธงชาติ, ิ่ง
พิมพ,และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

20,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

นา : 29/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM และวั ดุอื่นๆที่
ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้ ( องคลัง)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

20,000 บาท

นา : 30/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19
นิ้ว)
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไม
นอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น ลั (4 core) มี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1
นวย
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จ านวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 84 ลาดับที่ 11

นา : 31/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน อปพร. ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่
ียไป ใน าร นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัยตาม ฎ มายวาดวย ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย แ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใช
จายใ แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 โดยใชอัตราคาตอบแทน
- ป็นไปตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาดวยคาใชจายของอา า มัครป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จายคาตอบแทนและ
คาวั ดุ ครื่องแตง าย อปพร.
ค่าใช้สอย

รวม

570,000 บาท

รวม

490,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารฝึ ทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารฝึ ทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน โดยจายคาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณ คา
มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง ารและคาใชจายอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตาบลและอบต.พ.ศ.2437 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67 ลาดับที่ 7

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

โครง ารฝึ อบรม าร ฝ้าระวังและแจง ตือนภัยน้าป่าไ ล ลา ดินทรุด ดินถลม จานวน
แผนดินไ ว

นา : 32/86

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรม าร ฝ้าระวังและแจง ตือนภัยน้า
ป่าไ ล ลา ดินทรุด ดินถลม แผนดินไ ว โดย คาวั ดุ อุป รณ คาป้าย
โครง ารและคาใชจายอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตาบลและอบต.พ.ศ.2437 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67 ลาดับที่ 9
โครง ารฝึ อบรมฝึ ซอม าร คลื่อนยายผคนและ ัตว รณีภัยพิบัติ
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรมฝึ ซอม าร คลื่อนยายผคนและ
ัตว รณีภัยพิบัติ โดยจายคาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วั ดุ อุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง ารและคาใชจายอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร
ระจายอานาจใ แ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(24),(29) และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67 ลาดับที่ 6
โครง ารลดอุบัติ ตุทางถนน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารลดอุบัติ ตุทางถนน โดย ารใ ความร
ี่ยว ับ ารขับขี่ปลอดภัยและติดตั้ง ิ่งอานวยความ ะดว ารจราจร ชน ติด
ตั้งป้ายรณรงค ขับขี่ปลอดภัย ป้าย ตือน อุป รณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่
ี่ยวของ
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตาบล และอบต.พ.ศ.2437 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
, นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557, นัง ือ
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตาม นัง ือดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 66 ลาดับที่ 1

นา : 33/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

โครง ารอบรมและป้อง ัน าร ิดอัคคีภัย ไฟป่า
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารอบรมและป้อง ัน าร ิดอัคคีภัย ไฟ
ป่า โดยจายคาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณ คา
มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง าร ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตาบลและอบต.พ.ศ.2437 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67 ลาดับที่ 8
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ครื่องแตง าย ประ ภทวั ดุคงทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่
ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ชน ครื่องแบบ ื้อ าง ง ผา ครื่อง มายยศและ ัง ัด ถุง
ทา รอง ทา ข็มขัด มว ผาผ คอ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่องแตง
ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว3795 ลงวันที1่ 7 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณและ าร บิ จายคาตอบแทนและคาวั ดุ ครื่องแตง าย อปพร.

จานวน

10,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

นา : 34/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,532,400 บาท

รวม

1,220,500 บาท

รวม

1,220,500 บาท

จานวน

947,000 บาท

ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อ ครื่อง ป่าลม
- พื่อจัดซื้อ ครื่อง ป่าลม า รับทาแนว ันไฟ พื่อป้อง ัน าร ิดไฟป่า ใน
พื้นที่ตาบล วยชมภ จานวน 10 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ครื่อง ป่าลม
1. ความ ร็วลมไมนอย วา 180 ม. ามารถ ป่าพัด ศษใบไม ศษ
ญา วัชพืชที่แ ง (ที่จะ ป็น ชื้อ พลิง) ออ ไปได
2. ครื่องยนต ป็นแบบ 2 รือ 4 จัง วะ
3. แบบ ะพาย ลัง าลัง ครื่องยนตไมนอย วา 45 ซีซี (จัด าโดย ืบ
ราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานประมาณ)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 84 ลาดับที่ 10
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีของพนั งาน วน
ตาบล ( อง ารศึ ษาฯ) จานวน 3 อัตรา คานวณตั้งไว 12 ดือน ดังนี้
(1) ผอานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
(3) จาพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม

นา : 35/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผอานวย าร อง ารศึ ษา ศา นาและ
วัฒนธรรม อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจาง ( อง
ารศึ ษาฯ) ตาแ นง ผชวย จาพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1
อัตรา คานวณตั้งไว 12 ดือน
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายฯ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

15,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่ม ของพนั งานจางตามภาร ิจ ( อง าร
ศึ ษาฯ) ตาแ นง ผชวย จาพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 35 , นัง ือ านั งาน จ. ท. และ อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายฯ
งิน บี้ย ันดาร
จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั งานในพื้นที่
พิ ศษ า รับพนั งาน อบต. วยชมภ ( อง ารศึ ษาฯ) จานวน 3 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 2,000 บาท
- ป็นไปตามระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั
งานในพื้นที่พิ ศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
. และ อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดาเนินงาน

รวม

303,000 บาท

รวม

176,000 บาท

จานวน

118,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนทองถิ่น ไดแ งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง ( อง ารศึ ษา)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชนตอบแทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจายอื่น ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยวของ
คา ชาบาน
จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน า รับพนั งาน วนตาบลและผมี ิทธิ บิ จาย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
ของ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ( อง าร
ศึ ษา)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2549 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
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ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นคาจาง มาบริ าร ดังนี้
(1) คาจาง มา อ ชนที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นินงาน
- พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ชนที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นิน
งานโครง าร รือ พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติขององค รป ครอง
วนทองถิ่นฯ
(2) คาจาง มาใ ไดมาซึ่งบริ ารอื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายจาง มาอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ
ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยาง นึ่งอยางใด และอยในความ
รับผิดชอบและอยในความรับผิดชอบองค รป ครอง วนทองถิ่น ชน คาใช
จายใน ารจางจัดทา นัง ือ อ ารรายงาน รือ อ ารอื่นๆ ป้ายไวนิลคา
ชา ครื่องถาย อ าร ฯลฯ ตลอดจนจาง มาอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง
วนทองถิ่นและ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของพนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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โครง ารขับ คลื่อน ภา ด็ และ ยาวชนตาบล วยชมภ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารขับ คลื่อน ภา ด็ และ ยาวชนตาบล วยชม
ภ โดยจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา ชาที่พั คายาน
พา นะฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67
ุ ลาดับที่ 18
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินตางๆของ อง ารศึ ษาฯ ที่
ชารุด ีย าย ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องถาย
อ าร คอมพิว ตอร โต๊ะ าอี้ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว 16 ค 56 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1536
ลว 19 มีค. 61
ค่าวัสดุ

รวม

37,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน นัง ือ, ครื่องคิด ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไมบรรทัด ล็ , รรไ ร, าอี้พลา ติ ,ตรายาง
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ยางลบ,น้ายาลบคาผิด, ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด,ซอง อ าร,ตลับผง มึ ,น้า มึ ปริน, ทปพีวี
ซี แบบใ ,ไมบรรทัด,คลิป, ป๊ , ข็ม มุด, ระดาษคารบอน, ระดาษ
ไข,แฟ้ม มุดบัญชี, มุดประวัติขาราช าร,แบบพิมพ,ผา าลี,ธงชาติ, ิ่ง
พิมพ,และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้ ( อง ารศึ ษาฯ)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชม
ภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน ขาตั้ง ลอง ลน ซม ระ ปา ลอง ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน พ ัน ี ระดา ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด รป ี รือ
ขาวดาที่ไดมาจา ารอัดขยาย ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายใน
ประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ีฬา
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ีฬา ประ ภทวั ดุคงทน รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน
ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ชน วงยาง ล ฟุตบอล ล ปิงปอง ไมตีปิงปอง ล แชรบอล ไมแบตมิ
นตัน ล แบตมินตัน ไม ทนนิ ล ทนนิ ชือ ระโดด ดาบ อง
มือ ตะ รอ ตะ รา วายแชรบอล ตาขาย ีฬา ชน ตาขาย
ตะ รอ น วีด นาฬิ าจับ วลา นวม ล ทุมน้า นั าตาขาย ีฬา ชน า
ตาขายวอล ลยบอลล วงบา ็ตบอล ล็ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 40/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM และวั ดุอื่นๆที่
ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

5,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,900 บาท

รวม

8,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

รวม

14,909,745 บาท

รวม

2,760,000 บาท

รวม

2,760,000 บาท

จานวน

1,676,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 นา/นาที))
- พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 นา นาที) จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200X1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 28 นาตอ
นาที(ppmm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
-มี นวยความจา(Memory)ขนาดไมนอย วา 128 MB
-มีชอง ขื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0อ รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ ามารถใช
งานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE802.11b,g,n)ได
-มีถาดใ ระดาษไดรวม ันไมนอย วา 250 แผน
- ามารถใชได ับ A4,Leter,Legal และ Custom
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 81 ลาดับที่ 3
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาปี า รับขาราช ารคร จานวน 6 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจาตาแ นงขา
ราช ารครและบุคล ารทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558, นัง ือดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
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งินวิทยฐานะ

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ า รับขาราช ารคร จานวน 6 อัตรา
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจาตาแ นงขา
ราช ารครและบุคล ารทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558, นัง ือดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

820,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทน า รับบุคลา รทาง าร
ศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ฯ ัง ัด อบต. วยชมภ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจาตาแ นงขา
ราช ารครและบุคล ารทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558, นัง ือดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มตางๆ า รับบุคลา ร
ทาง ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ัง ัด อบต. วยชมภ
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจาตาแ นงขา
ราช ารครและบุคล ารทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558, นัง ือดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
าลัง ามปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งิน บี้ย ันดาร
จานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั งานในพื้นที่
พิ ศษ า รับขาราช ารครของศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ัง ัด อบต. วยชม
ภ จานวน 6 อัตรา อัตรา ดือนละ 2,000 บาท
- ป็นไปตามระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั
งานในพื้นที่พิ ศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
. และ อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดาเนินงาน

รวม

7,654,545 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนทองถิ่น ดังนี้
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับขาราช ารคร และ
บุคลา รทาง ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ฯ ัง ัด อบต. วยชมภ ตั้ง
ไว 200,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประ โยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อบต.ตาม
ฏ มาย ชน ค .ตรวจ อ ารประ มินผลงานทางวิชา ารฯ ค . อบคัด
ลือ ฯลฯ ตั้งไว 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ารคัด ลือ
พนั งานและล จาง อปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า รับขาราช ารคร และบุคลา ร
ทาง ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ัง ัด อบต. วยชมภ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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ค่าใช้สอย

รวม

4,447,740 บาท

จานวน

1,650,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มา อ ชนที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นินงาน
- พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ชน ที่ ป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดาดา นิน
งานโครง าร รือ พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติขององค รป ครอง
วนทองถิ่น และไมมีตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจาง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่นปฏิบัติงาน ซึ่ง ป็นโครง ารใ ม รือมี
ตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจางที่ปฏิบัติงานนั้น แตไม
ามารถปฏิบัติงานใ แลว ร็จตาม วลาที่ า นด นื่องจา ปริมาณงานมา
รือมีตาแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ล จาง รือพนั งานจาง ปฏิบัติงาน ตอ
มาตาแ นงวาง รือ รือถ ยุบ ลิ ตาแ นง
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา
าธารณปโภค และ นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(1) คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง,คาพา นะ,คา ชาที่พั ,คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน,คาผานทางดวนพิ ศษ,คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน,คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของพนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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(3) โครง ารวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ชน คา
รับรอง คาใชจาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว
ของ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจาง มาจัดนิทรรศ าร คา
ม ร พ ารแ ดง และคาใชจายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงานและคาใช
จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 60 ลาดับที่ 17
(4) โครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ คร ผดแล ด็ และบุคลา รทาง ารศึ ษา จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ คร ผดแล
ด็ และบุคลา รทาง ารศึ ษา โดยจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คา ชาที่พั คายานพา นะฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 3
(9) โครง ารคายวิชา าร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป้นคาใชจายตามโครง ารคายวิชา าร โดยจาย ป็นคาใชจายใน
ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา ชาที่พั คายานพา นะฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 60 ลาดับที่ 15
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11 โครง ารพัฒนาศั ยภาพคร และผดแล ด็

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพคร และผดแล ด็ และผ
ดแล ด็ โดยจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา ชาที่
พั คายานพา นะฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 4
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน าร อนของ จานวน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว))
- พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ นั รียน (อายุ 2-5 ปี) ตาม
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (ราย ัว)ของศนยพัฒนา
ด็ ล็ ัง ัดอบต. วยชมภ จานวน 12 แ ง ไดแ
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วย าน มที่ 1
(2) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมมอญ มที่ 2
(3) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(4) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานผาลั้ง มที่ 4
(5) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ นตอ มที่ 4
(6) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอย มที่ 5
(7) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยชมภ มที่ 6
(8) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะน มที่ 8
(9) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ ง ลวงใน มที่ 8
(10)
ุ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปางขอน มที่ 7
(11) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10
(12) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานรม ย็น มที่ 11 นั รียนรวมจานวน 338
คน คนละ 1,700 บาทตอปี รวม ป็น งิน 574,600 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ
.ศ.2542 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 58 ลาดับที่ 5

20,000 บาท

574,600 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา)
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ด็ นั รียนศนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดอบต. วยชมภ (อายุ 3-5 ปี) ตามโครง าร นับ นุนคาใชจาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา) จานวน 12 แ ง ไดแ
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วย าน มที่ 1
(2) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมมอญ มที่ 2
(3) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(4) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานผาลั้ง มที่ 4
(5) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ นตอ มที่ 4
(6) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอย มที่ 5
(7) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยชมภ มที่ 6
(8) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะน มที่ 8
(9) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ ง ลวงใน มที่ 8
(10)
ุ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปางขอน มที่ 7
(11) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10
(12) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานรม ย็น มที่ 11 จานวนนั รียนรวม 338
คน ป็น งิน 381,940 บาท มีรายละ อียด ดังนี้
1.คา นัง ือ รียน จานวน 338 คน คนละ 200.-บาท/ปี ป็น งิน 67,600
.-บาท
2.คาอุป รณ าร รียน จานวน 338 คน คนละ 200 บาท/ปี ป็น งิน 67,600
บาท
3.คา ครื่องแบบนั รียน จานวน 338 คน คนละ 300 บาท/ปี ป็น
งิน 101,400 บาท
4.คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จานวน 338 คน คนละ 430 บาท/ปี ป็น
งิน 145,340 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ
.ศ.2542 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 58 ลาดับที่ 5

จานวน

381,940 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาอา าร ลางวัน)

จานวน

1,656,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน ศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
อบต. วยชมภ จานวน 12 แ ง ไดแ
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วย าน มที่ 1
(2) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมมอญ มที่ 2
(3) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(4) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานผาลั้ง มที่ 4
(5) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ นตอ มที่ 4
(6) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอย มที่ 5
(7) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยชมภ มที่ 6
(8) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะน มที่ 8
(9) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ ง ลวงใน มที่ 8
(10)
ุ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปางขอน มที่ 7
(11) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10
(12) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานรม ย็น มที่ 11 ภาค รียนที่ 2/2562และ
ภาค รียนที่ 1/2563 ตามโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (คาอา าร ลางวัน) จานวนนั รียนรวม 338 คน วันละ 20 บาทตอ
คน จานวน 245 วัน ป็น งินรวม 1,656,200 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ
.ศ.2542 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 58 ลาดับที่ 5
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินตางๆของศนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัด อบต. วยชมภ ที่ชารุด ีย าย ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ชน คอมพิว ตอร โต๊ะ าอี้ และอื่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ

รวม

2,891,805 บาท

จานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน นัง ือ, ครื่องคิด ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไมบรรทัด ล็ , รรไ ร, าอี้พลา ติ ,ตรายาง
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ยางลบ,น้ายาลบคาผิด, ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด,ซอง อ าร,ตลับผง มึ ,น้า มึ ปริน, ทปพีวี
ซี แบบใ ,ไมบรรทัด,คลิป, ป๊ , ข็ม มุด, ระดาษคารบอน, ระดาษ
ไข,แฟ้ม มุดบัญชี, มุดประวัติขาราช าร,แบบพิมพ,ผา าลี,ธงชาติ, ิ่ง
พิมพ,และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแ (1) วั ดุคงทน ชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน, ัวแรงไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า, ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟิว , ทปพัน ายไฟฟ้า, ายไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า, ลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั ไฟฟ้า, วิ ซไฟฟ้า, ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทราย
จายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัวที่ใชใน ิจ ารของอบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบ และระบบงบประมาณรายจายของ อปท
.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน มอ, ระทะ, ะละมัง,ตะ ลิว, รอบรป,มีด,ถัง,ถาด,แ ว
น้า,จานรอง,ถวยชาม,ชอน อม, ระจ งา ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชนผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผา
ปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ
บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
คาอา าร ริม (นม)
จานวน

2,723,805 บาท

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) า รับ ด็ นั รียน ดังนี้
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต. วยชมภ จานวน 12 แ ง ไดแ
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วย าน มที่ 1
(2) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมมอญ มที่ 2
(3) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(4) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานผาลั้ง มที่ 4
(5) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ นตอ มที่ 4
(6) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอย มที่ 5
(7) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน วยชมภ มที่ 6
(8) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะน มที่ 8
(9) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแ ง ลวงใน มที่ 8
(10)
ุ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปางขอน มที่ 7
(11) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10
(12) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานรม ย็น มที่ 11 นั รียนรวมจานวน 338
คน วันละ 7.37 บาท/คน จานวน 260 วัน ป็น งิน 647,676 บาท
(2) ศนย ารศึ ษานอ ระบบและ ารศึ ษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ตาบล วยชม
ภ 2 แ ง ไดแ
(1) ศน.บานป่าลัน
(2) ศน.บานจะ า นั รียนรวมจานวน 32 คน วันละ 7.37
บาท/คน จานวน 280 วัน ป็น งิน 66,035 บาท
(3) โรง รียน ัง ัด พฐ.ในพื้นที่ตาบล วยชมภ จานวน 7 แ ง ไดแ
(1) โรง รียนแมมอญวิทยา มที่ 2
(2) โรง รียนบาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(3) โรง รียนบานผาลั้ง มที่ 4
(4) โรง รียนบาน นอยวิทยา มที่ 5
(5) โรง รียนบาน วยชมภ มที่ 6
(6)ุ โรง รียนบานปางขอน มที่ 7
(7) โรง รียนบานจะคือ มที่ 10 นั รียนรวมจานวน 1,049 คน วัน
ละ 7.37 บาท/คน จานวน 260 วัน ป็น งิน 2,010,094 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ
.ศ.2542 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 58 ลาดับที่ 5
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นา : 52/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

วั ดุ อ ราง

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ รางที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่ า นด
ในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแ
(1)วั ดุคงทน ชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย โถ
วม ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง ป็นตน
(2)วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ตะป ล็ น แปรงทา ี ปนขาว น้ามันทาง
ไม ทิน นอร ทราย อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ป็นตน
(3)วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ทอน้าและอุป รณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน คียว ปริง อร จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ปุย ยาป้อง ันและ าจัด อา าร ัตว อุป รณขยาย
พันธุพืช ผาใบฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 53/86
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM และวั ดุอื่นๆที่
ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าในอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 12 แ ง
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2560, นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12
ันยายน 2560 และ นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

20,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม

4,495,200 บาท

รวม

4,495,200 บาท

จานวน

120,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง าร ถานศึ ษา ีขาว ปลอดยา พติด และอบายมุข
- พื่อ ป็นจาย ป็น งินอุด นุนใ แ โรง รียน/ ถานศึ ษาในพื้นที่ตาบล วยชม
ภ ตามโครง าร ถานศึ ษา ีขาว ปลอดยา พติด และอบายมุข จานวน 9
แ ง ไดแ
(1) โรง รียนตารวจตระ วนชายแดน ทคนิคดุ ิต จานวน 10,000 บาท
(2) โรง รียนแมมอญวิทยา จานวน 20,000 บาท
(3) โรง รียนบาน วยแม ลี่ยม จานวน 20,000 บาท
(4) โรง รียนบานผาลั้ง จานวน 5,000 บาท
(5) โรง รียนบาน นอยวิทยา จานวน 10,000 บาท
(6) โรง รียนบาน วยชมภ จานวน 10,000 บาท

นา : 54/86
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(7) โรง รียนบานปางขอน จานวน 15,000 บาท
(8) ศนย าร รียนตารวจตระ วนชายแดนบานจะน จานวน 10,000 บาท
(9) โรง รียนบานจะคือ จานวน 20,000 บาท รวมงบประมาณทั้ง
ิ้น 120,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และ นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษา
ประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3136 ลว 26 ค 62 รื่อง ขอรับ
าร นับ นุนงบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียนตารวจตระ วน
ชายแดนบานจะน) , นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา
ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3135 ลว 26 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุน
งบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียนตารวจตระ วนชายแดน
ทคนิคดุ ิต) , นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา
ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3461 ลว 1 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียนบาน นอยวิทยา) , นัง ือ
านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3213
ลว 1 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563
(โรง รียนบาน วยแม ลี่ยม) , นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3194 ลว 31 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ
นุนงบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียนบานปางขอน) , นัง ือ
านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3195
ลว 31 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบประมาณจา อปท
. ประจาปี 2563 (โรง รียนแมมอญวิทยา) , นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ าร
ศึ ษาประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3181 ลว 31 ค 62
รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียน
บาน วยชมภ) , นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา
ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3207 ลว 31 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุน
งบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563 (โรง รียนบานผาลั้ง) , นัง ือ านั
งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ04043/3195 ลว
31 ค 62 รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบประมาณจา อปท. ประจาปี 2563
(โรง รียนบานจะคือ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 80 ลาดับที่ 1
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

4,375,200 บาท
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1) พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนโรง รียน
ัง ัด พฐ.ในพื้นที่ตาบล วยชมภ จานวน 7 แ ง ไดแ
(1) โรง รียนแมมอญวิทยา มที่ 2
(2) โรง รียนบาน วยแม ลี่ยม มที่ 3
(3) โรง รียนบานผาลั้ง มที่ 4
(4) โรง รียนบาน นอยวิทยา มที่ 5
(5) โรง รียนบาน วยชมภ มที่ 6
(6)ุ โรง รียนบานปางขอน มที่ 7
(7) โรง รียนบานจะคือ มที่ 10 นั รียนจานวนรวม 1,049 คน วันละ 20
บาท/คน จานวน 200 วัน ป็น งิน 4,196,000 บาท
2) พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนในโรง รียน
ัง ัด านั งาน ง ริม ารศึ ษานอ ระบบและ ารศึ ษาตามอัธยาศัย ( ศน
.) ในพื้นที่ตาบล วยชมภ จานวน 2 แ ง
(1) ศน.บานป่าลัน และ (2) ศน.บานจะ า นั รียนจานวนรวม 32
คน วันละ 20 บาท/คน จานวน 280 วัน ป็น งิน 179,200 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559,ตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,ตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท.0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 58 ลาดับที่ 5

นา : 55/86

นา : 56/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

640,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร จัด ็บขยะมลฝอย

- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาจัด ็บ
ขยะมลฝอย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรั ษาความ
ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
,ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
คาจาง มาบริ าร ารวจขอมลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว ตามโครง าร จานวน
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อ ารวจขอมลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน
ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ษณ อัครราช ุมารี ใน ขตตาบล วยชมภ ป็น งิน 10,000 บาท
- ตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 , นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนวทาง ารดา นินโครง าร
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62 ลาดับที่ 3

10,000 บาท

นา : 57/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารพน มอ ควันป้อง ันยุงลาย

จานวน

- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารพน มอ ควันป้อง ันยุงลาย โดยจาย ป็นคา
ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรงค อ ารแผนพับ น้ายา คมี น้ามัน ชื้อ
พลิง และอื่นๆ
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตาบลและอบต.พ.ศ.2437 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
และตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62 ลาดับที่ 1
โครง าร ง ริม ารมี วนรวมใน ารบริ ารจัด ารขยะในชุมชน (3R) แบบ
จานวน
บรณา าร
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ง ริม ารมี วนรวมใน ารบริ ารจัด าร
ขยะในชุมชน แบบ 3R โดยมี ารจัดอบรม ชิงปฏิบัติ ารใน ารคัดแย ขยะใน
ครัว รือน จัดอุป รณ าธิต โดยใ ชุมชนมี วนรวมใน าร
คิด ราง ทา ระบวน ารบริ ารจัด ารขยะในชุมชนตน องอยางมี
ประ ิทธิภาพ โดยมีคาใชจาย ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วั ดุอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาป้ายประชา ัมพันธ คาป้ายโครง าร คา
อุป รณ าธิตประจา มบาน ถัง าจัดขยะรปโคน ป็นตน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรั ษาความ
ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
,ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63 ลาดับที่ 5
โครง ารอนุรั ษทรัพยา รน้าและ ารจัด ารน้า ียในชุมชน
จานวน
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารอนุรั ษทรัพยา รน้าและ ารจัด ารน้า ียใน
ชุมชน ชน คาวั ดุ อุป รณ อา าร ลางวัน อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม คา
ป้ายโครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาวิทยา ร ป็นตน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรั ษาความ
ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 64 ลาดับที่ 12

100,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

นา : 58/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย พื่อใชใน ิจ าร อบต. วย
ชมภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน ชุด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ว ระบอ ตวง ครื่องมือ
วิทยาศา ตร ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน าลี และ ผาพันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล วั ดุ
อุป รณ วชภัณฑ ดาน าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม คาจัดซื้อ วชภัณฑ น้ายา
คมีที่ใชใน ารพน มอ ควัน ทรายอะ บท แผนตรวจโรคมาลา รีย ชุดวัคซีน
ป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
รื่อง แนวทาง ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ
ุนัขบา ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี พิ่ม ติม

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 59/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

โครง าร นับ นุน ิจ รรม ารดา นินโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข ของ จานวน
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

220,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ับคณะ รรม าร มบานตามโครง าร นับ นุน
ิจ รรม ารดา นินโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุขของ ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี จานวน 11 มบานไดแ
(1) มที่ 1 บาน วย าน จานวน 20,000 บาท
(2) มที่ 2 บานแมมอญ จานวน 20,000 บาท
(3) มที่ 3 บาน วยแม ลี่ยม จานวน 20,000 บาท
(4) มที่ 4 บานผาลั้ง จานวน 20,000 บาท
(5) มที่ 5 บาน นอย จานวน 20,000 บาท
(6) มที่ 6 บาน วยชมภ จานวน 20,000 บาท
(7) มที่ 7 บานปางขอน จานวน 20,000 บาท
(8) มที่ 8 บาน วยชมภ จานวน 20,000 บาท
(9) มที่ 9 บานแม ลั จานวน 20,000 บาท
(10) มที่ 10 บานจะคือ จานวน 20,000 บาท
(11) มที่ 11 บานรม ย็น จานวน 20,000 บาท รวม ป็น งินทั้ง
ิ้น 220,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณฯ พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63 ลาดับที่ 6

นา : 60/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,424,500 บาท

รวม

1,641,500 บาท

รวม

1,641,500 บาท

จานวน

1,138,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินคาปรับปรุง งิน ดือน
ประจาปีของพนั งาน วนตาบล ( องชาง) จานวน 4 อัตรา คานวณตั้งจาย
ไว 12 ดือน ดังนี้
(1) ผอานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จานวน 2 อัตรา
(3) จาพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
และจานวนอัตราตามที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และ
ที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ า รับพนั งาน วนตาบล ( องชาง) ชน คาครอง
ชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิทาง ารศึ ษา
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
, ประ าศ .จ. .จ. , .ท. และ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
จานวนอัตราตามที่ปรา ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง ผอานวย าร องชาง อัตรา ดือนละ 3,500
บาท คานวณตั้งไว 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตาม พ.ร.บ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542
, ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และตามอัตราที่ปรา
ฎในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม

นา : 61/86
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

344,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจาง ( องชาง) ดัง
นี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นงผชวยนายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานจางตามภาร ิจ ตาแ นงผชวยวิศว ร จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม พรบ.ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 35
, นัง ือ านั งาน จ. ท.และ อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558,ประ าศ ค . ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ล จางของ อบต.ไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2561 และตามอัตราที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

1,500 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มตางๆ า รับพนั งาน
จาง ( องชาง)
- ป็นไปตามพรบ.บริ ารงานบุคคล วนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา35, นัง ือ
านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธค. 2558
,ประ าศ ค . ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา
คาจางและ ารใ ล จางของ อบต.ไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และตาม
อัตราที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี พ.ศ.2561-2563 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งิน บี้ย ันดาร
จานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั งานในพื้นที่
พิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบล ( องชาง) จานวน 4 อัตรา อัตรา ดือน
ละ 2,000 บาท
- ป็นไปตามระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา านั
งานในพื้นที่พิ ศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
. และ อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดาเนินงาน

รวม

1,753,000 บาท

รวม

233,000 บาท

จานวน

125,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนทองถิ่น ไดแ งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง ( องชาง)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชนตอบแทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจายอื่น ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยวของ
คา ชาบาน
จานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน า รับพนั งาน วนตาบล และ ป็นผมี ิทธิ บิ
จาย ( องชาง)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
ของ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

12,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ( องชาง)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2549 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
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ค่าใช้สอย

รวม

390,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนาและคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และอื่นๆที่
ี่ยวของ ฯลฯ ใ แ พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง และผมี ิทธิ บิ จาย
ตามระ บียบของทางราช าร ( องชาง)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช ารของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) 2559
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารระบบประปา มบาน
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใชจายจาง มาอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยาง นึ่งอยางใด และอย
ในความรับผิดชอบและอยในความรับผิดชอบองค รป ครอง วนทองถิ่น
ชน จาง มา ครื่อง า นิดไฟฟ้า และ ครื่องขยาย ียง า รับขบวนแ จาง
มา าจัดปลว คาใชจายใน ารจางจัดทา นัง ือ อ ารรายงาน รือ
อ าร อื่นๆ ตลอดจนจาง มาอื่นๆ ( องชาง)
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา
าธารณปโภค และ นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารของ อปท.
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ าร
จัด ารระบบประปา มบาน ชน คาวิทยา ร คาอา าร ครื่องดื่ม วั ดุ
อุป รณ ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คา ถานที่ คาต แตง ถานที่ และ
อื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารจัดโครง าร ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 84 ลาดับที่ 19
ุ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม
1) พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินตางๆของ อบต. วยชมภ ที่
ชารุด ีย าย ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน คอมพิว ตอร โต๊ะ าอี้ และ
อื่นๆ
2) พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษายานพา นะของ อบต. วยชม
ภ ไดแ ารซอมป ติ และ ารซอม ลาง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน นัง ือ, ครื่องคิด ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไมบรรทัด ล็ , รรไ ร, าอี้พลา ติ ,ตรายาง
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ยางลบ,น้ายาลบคาผิด, ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด,ซอง อ าร,ตลับผง มึ ,น้า มึ ปริน, ทปพีวี
ซี แบบใ ,ไมบรรทัด,คลิป, ป๊ , ข็ม มุด, ระดาษคารบอน, ระดาษ
ไข,แฟ้ม มุดบัญชี, มุดประวัติขาราช าร,แบบพิมพ,ผา าลี,ธงชาติ, ิ่ง
พิมพ,และวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้ ( องชาง)
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแ (1) วั ดุคงทน ชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน, ัวแรงไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า, ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟิว , ทปพัน ายไฟฟ้า, ายไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า, ลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั ไฟฟ้า, วิ ซไฟฟ้า, ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทราย
จายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ อ ราง
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ รางที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่ า นด
ในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแ
(1)วั ดุคงทน ชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย โถ
วม ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง ป็นตน
(2)วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ตะป ล็ น แปรงทา ี ปนขาว น้ามันทาง
ไม ทิน นอร ทราย อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ป็นตน
(3)วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ทอน้าและอุป รณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน งที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชม
ภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแ
(1)วั ดุคงทน ชน ไขควง,ประแจ,แมแรง, ระจ โคงมน, ัญญาณไฟ ระพริบ
(2)วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต,น้ามัน บร ,ฟิลม รองแ ง, พลา ฯลฯ
(3)วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน บาะรถยนต ัว ทียน ถัง
น้ามัน ครื่องยนต(อะไ ล) ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภท
รายจายนี้ า รับรถไถฟารมและรถตั นาขุด ลัง
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

870,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชม
ภ ตามที่ า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแ วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ามัน ชื้อ พลิง แ ๊ ุงตม น้ามัน
ครื่อง ฯลฯ และวั ดุอื่นๆที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรที่ใชใน ิจ ารของ อบต. วยชมภ ตามที่
า นดในรายละ อียดรปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแ
(1) วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
(2) วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
(3) วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM และวั ดุอื่นๆที่
ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพขนาดไมนอย จานวน
วา 19 นิ้ว)
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแ ดง
ภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม
ประ าศ ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร
ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา 6 แ น ลั (6 core) โดยมี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.2 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล
ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไมนอย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวยความจา
ขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่ ามารถใช นวยความจา ลั ใน
ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
รือ 3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไมนอย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 2 TB รือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอย วา 240 GB จ
านวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จ านวน 1 นวย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 86 ลาดับที่ 18

30,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,920,000 บาท

งบลงทุน

รวม

4,920,000 บาท

รวม

4,920,000 บาท

จานวน

395,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 1 บาน วย าน ( น
ทาง ชื่อมตอระ วาง มที่ 1 และ มที่ 2) จุด ริ่มตน นาบานนายอะ ะ
ผะ แ น มี่ (บาน ลขลที่ 72) จุด ิ้น ุด ลยคอ มนายปรีชา น นาฎ ุล ไป
มที่ 2 บานแมมอญ พิ ัด 47Q0562441,2193142 ขนาด วาง ฉลี่ย 3
มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 600
ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 45 ลาดับที่ 73
(2) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 2 บานแมมอญ
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 2 บานแมมอญ จุด ริ่ม
ตน นาบานนายธนศั ดิ ย อ พิ ัด 47Q563807,2195570 ถึง ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานแมมอญ พิ ัด 47Q563691,2195617 ขนาด วาง ฉลี่ย 4
มตร ยาว 180 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 720
ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 46 ลาดับที่ 77
(3) โครง าร อ รางอาคาร อน ประ งค มที่ 3 บาน วยแม ลี่ยม
จานวน

500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
(1) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็

มที่ 1 บาน วย าน

- พื่อจาย ป็นคา อ รางอาคาร อน ประ งค มที่ 3 บาน วยแม ลี่ยม จุด
อ ราง ยอมบานใ มพัฒนา พิ ัด 47Q564173,2202138 ขนาด วาง 8
มตร ยาว 12 มตร ง 3.50 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 96 ตาราง
มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 46 ลาดับที่ 80
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(4) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็

มที่ 4 บานผาลั้ง

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 4 บานผาลั้ง ริ่ม
ตน พิ ัด 47Q0563097,2201788 ิ้น ุด พิ ัด 47Q0563190,2201813
ขนาด วาง ฉลี่ย 5 มตร ยาว 132 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอย วา 720 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47 ลาดับที่ 83
(5) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 5 บาน นอย
จานวน

278,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 5 บาน นอย ทางไป
บานติแ จุดที่ 1 ริ่มตนจา นาบานนาย มนึ จะ า ถึง นาบานนายอา
ซา (บานติแ ) ขนาด วาง 3 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือมี
ปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 360 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47 ลาดับที่ 86
(6) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 6 บาน วยชมภ
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 6 บาน วยชมภ จุด
ริ่มตน ชื่อมตอจา ถนน ค ล. ดิม ( งิน ะ มปี 62
) พิ ัด 47Q551553,2209326 ถึงตนโพธิ ม
บาน พิ ัด 47Q551620,2209205 ขนาด วาง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 165
มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 660 ตาราง
มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 48 ลาดับที่ 91
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(7) โครง าร อ รางถัง ็บน้าคอน รีต ริม ล็

มที่ 7 บานปางขอน

จานวน

158,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถัง ็บน้าคอน รีต ริม ล็ มที่ 7 บานปาง
ขอน จุด อ ราง ป่าชุมชน ยอมบานปางตะไคร บริ วณ ัว วน มอไพรัช ิริ
มิ่ง จริญ พิ ัด 47Q556391,2201120 ถังแบบ ลี่ยม ขนาด วาง 4
มตร ยาว 4 มตร ง 2 มตร จานวน 1 ถัง ตามแบบที่อบต. า นด พรอม
ป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 49 ลาดับที่ 93
(8) โครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ มที่ 7 บานปางขอน
จานวน

342,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ มที่ 7 บานปาง
ขอน จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 รางระบายน้า ค ล. แบบตัวย พรอมฝาปิด ขนาดปา ราง วาง 0.40
มตร ระยะทาง 100 มตร จุด ริ่มตน พิ ัด 47Q564842,2200307 จุด ิ้น
ุด พิ ัด 47Q564929,2200366 พรอมวางทอจานวน 6 ทอน
จุดที่ 2 รางระบายน้า ค ล.แบบตัวย พรอมฝาปิด ขนาดปา ราง วาง 0.40
มตร ระยะทาง 37 มตร จุด ริ่มตน พิ ัด 47Q564870,2200316 จุด ิ้น
ุด พิ ัด 47Q564873,2200351
ตามแบบที่ อบต. วยชมภ า นด พรอมป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 49 ลาดับที่ 94
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(9) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
แ ง ลวงนอ )

มที่ 8 บาน วยแ ว ( ยอมบาน จานวน

243,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 8 บาน วย
แ ว ( ยอมบานแ ง ลวงนอ ) จุด ริ่มตน บานนายจะทอ (บาน ลขที่ 227
) พิ ัด 47Q0567073,2209988 จุด ิ้น ุด นาบานนายจะแฮ ลอ
ทา พิ ัด 47Q0567001,2203276 ขนาด วาง 3 มตร ยาว 110 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 330 ตาราง มตร พรอมป้าย
โครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 49 ลาดับที่ 97
10 โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 8 บาน วยแ ว
จานวน

257,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 8 บาน วยแ ว จุด
ริ่มตน พิ ัด 47Q0568932,2203295 ถึงพิ ัด 47Q0568950,2203276
ขนาด วาง 4 มตร ยาว 82 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอย วา 328 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50 ลาดับที่ 98
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11 โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็

มที่ 9 บานแม ลั

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 9 บานแม ลั จุด ริ่ม
ตนตอจา ถนนค ล. ดิม บริ วณ วนขาวโพดนายชาลี ถึง ามแย ขึ้นบาน
วย จริญ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 จุด ริ่มตน พิ ัด 47Q552577,2217330 จุด ิ้น
ุด พิ ัด 47Q552650,2217332 ขนาด วาง 4 มตร ยาว 70 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 280 ตาราง มตร
จุดที่ 2 จุด ริ่มตน พิ ัด 47Q551638,2216507 จุด ิ้น
ุด พิ ัด 47Q5516440,2216510 ขนาด วาง 2 มตร ยาว 18 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 36 ตาราง มตร
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50 ลาดับที่ 99
12 โครง าร อ รางรั้วศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10
จานวน

355,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางรั้วศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ มที่ 10 จุด อ
ราง ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานจะคือ พิ ัด 47Q555895,2215065 ยาว 126
มตร ง 1.70 มตร - ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ อปท.พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51 ลาดับที่ 102
13 โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 10 บานจะคือ

145,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 10 บานจะคือ จุด ริ่ม
ตน พิ ัด 47Q556117,2215156 บานนายจง อแนะ ประดับชมพ จุด ิ้น
ุด พิ ัด 47Q556167,2215133 บานนาย ิทธิโชต ผดุง ุริยะ ถนน
วาง 4.00 มตร ยาว 45 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร พรอมป้ายโครง าร 1
ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51 ลาดับที่ 103

จานวน
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14 โครง ารปรับขยายลาน อน ประ งค บานรม ย็น มที่ 11

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับขยายลาน อน ประ งค บานรม ย็น มที่ 11
จุดปรับขยาย นาศนยพัฒนา ด็ ล็ บานรม
ย็น พิ ัด 47Q0565123,2203042 ขนาด วาง 12 มตร ยาว 40 มตร รือ
มีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 480 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นาที่ 51 ลาดับที่ 104
15 โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 11 บานรม ย็น
จานวน

297,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 11 บานรม ย็น จุด ริ่ม
ตน ามแย บานนายจะจ๋อ ถึง นาบานนายชิงชัย ขนาด วาง 4 มตร ยาว 95
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 380 ตาราง
มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51 ลาดับที่ 105
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร วน าธารณะ ฉลิมพระ ียรติ นื่องในโอ า ม ามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิ ษ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร วน าธารณะ ฉลิมพระ
ียรติ นื่องในโอ า ม ามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ ษ ใน าร ราง ออ
แบบ อ ราง ปรับปรุง ภมิทัศน จัดทาป้าย วน าธารณะ ฉลิมพระ
ียรติ และอื่นๆที่ ี่ยวขอ ับโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0810.6
/ว2817 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารดา นินโครง าร วน ฉลิมพระ
ียรติ นื่องในโอ า ม ามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ ษ ฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารวันผ งอายุแ งชาติ ชน คาพิธี
ทางศา นา คารับรอง คาประ าศนียบัตร คาใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ และคาใช
จายอื่นๆที่จา ป็นและ ี่ยวของ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจาง
มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ ารแ ดง และคาใชจายใน ารโฆษณาประชา
ัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 70 ลาดับที่ 6
โครง าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแ ผดอยโอ า
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารวันผ งอายุแ งชาติ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแ ผดอย
โอ า ชน คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คาใช
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ
ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร คาของ มนาคุณใน ารดงาน คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาป้ายโครง าร และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 2
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โครง าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ
ชน คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆใน ารฝึ
อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร คาของ มนาคุณใน ารดงาน คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คา
ป้ายโครง าร คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 1
โครง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรี
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ลุม
ตรี ชน คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คาใช
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ
ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร คาของ มนาคุณใน ารดงาน คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาป้ายโครง าร และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 3
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โครง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ลุมอาชีพ

จานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ลุม
อาชีพ ชน คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คาใช
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ
ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร คาของ มนาคุณใน ารดงาน คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาป้ายโครง าร คาใชจาย
อื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารแขงขัน ีฬานั รียนตาบล วยชมภ
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน วนราช าร ใ แ โรง รียนบาน วยชมภ พื่อ
ดา นิน ารโครง ารแขงขัน ีฬานั รียนตาบล วยชมภ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตาม นัง ือ านั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษา
ประถมศึ ษา ชียงราย ขต 1 ที่ ศธ 04043/771 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ขอ งโครง ารขอรับ าร นับ นุนงบประมาณจา อปท.ประจาปี 2563
โครง ารแขงขัน ีฬานั รียน ตาบล วยชมภ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 79 ลาดับที่ 1

นา : 78/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

336,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

36,000 บาท

รวม

36,000 บาท

โครง ารดา นิน ารและ นับ นุน ารดา นินงานจัด ิจ รรมของ วนราช ารและ จานวน
องค รจัง วัด ชียงราย

36,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร ืบ าน อนุรั ษ ประ พณีวัฒนธรรม 4 ชน ผา
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ืบ
าน อนุรั ษ ประ พณี วัฒนธรรม 4 ชน ผา ชน คาอา าร ครื่องดื่ม ป้าย
โครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุป รณ คาต แตง ภานที่ คาทาซุม คา
ของที่ระลึ คา ารแ ดง คาจัดนิทรรศ าร และอื่นๆ ป็นตน
- ป็นไปตาม พรบ.พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 4
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่ออุด นุนใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง ชียงรายตามโครง ารดา นิน
ารและ นับ นุน ารดา นินงานจัด ิจ รรมของ วนราช ารและ
องค ร จัง วัด ชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชน คาวั ดุ อุป
ร ณ ารประชา ัมพันธ และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ อปท.พ.ศ
.2559, ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 และ นัง ืออา ภอ มือง ชียงราย ที่ ชร 0118.2/2293
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 78 ลาดับที่ 2
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

68,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

68,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

68,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวตาบล วยชมภ

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวตาบล วยชม
ภ ชน คาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุป รณ ต แตง ภา
นที่ ทาซุม ของที่ระลึ ื่อประชา ัมพันธ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม พรบ.พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 56 ลาดับที่ 4
โครง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพชุมชนดาน ารบริ ารจัด ารทอง ที่ยวโดย จานวน
ชุมชน
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพชุมชน
ดาน ารบริ ารจัด ารทอง ที่ยวโดยชุมชน ชน คาวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวางพรอม ครื่อดื่ม คาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ
อุป รณ คาอุป รณ าธิต และอื่นๆ
- ป็นไปตาม พรบ.พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 56 ลาดับที่ 2

20,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

550,000 บาท

รวม

550,000 บาท

รวม

550,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อ จานวน
ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง

500,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชด ชยผลอา ิน
คาชด ชยผลอา ิน
- คาชด ชยงาน อ รางตาม ัญญาปรับราคาได (คา K) พื่อจาย ป็น งินชด ชย
คางาน อ รางตาม ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใ แ ผประ อบอาชีพงาน
อ รางที่ทา ัญญาแบบปรับราคาได ับ อบต. วยชมภ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2147
ลงวันที่ 11 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารตรวจ อบ าร บิ จายคาจาง ัญญา
จางแบบปรับราคาได (คา K) ขององค รป ครอง วนทองถิ่น และ นัง ือ
คณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ ที่ ค( วจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง

- พื่อจาย ป็นคาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือ
บุคคลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น และ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 ิง าคม 2552
รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรปแบบและ ารจาแน ฯ
- ป็นไปตาม ฎ ระทรวง า นดอัตราคาจางผใ บริ ารงานจางออ แบบ
รือควบคุมงาน อ ราง พ.ศ.2562
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,950,000 บาท

รวม

1,700,000 บาท

รวม

1,700,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

รวม

250,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
(1) โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลั ชื่อมตอ มบาน
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลั ชื่อมตอ ม
บาน บาน นอย-บานจะคือ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 จุด ริ่มตน พิ ัด : 47Q560156 , 2234249 บริ วณทางขึ้นดอยวัง
าว ฝั่งบาน นอย จุด ิ้น ุด พิ ัด : 47Q559955 , 2213877 บริ วณ อนถึง
ศาลพระภมิ จาที่ ขนาด วาง 5 มตร ยาว 300 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 1,500 ตาราง มตร
จุดที่ 2 จุด ริ่มตน พิ ัด : 47Q559411 , 2213851 บริ วณทางขึ้นดอยวัง
าว ฝั่งบานจะคือ จุด ิ้น ุด พิ ัด : 47Q559417 , 2214609 บริ วณ อนถึง
ทางโคง ั ศอ ขนาด วาง 5 มตร ยาว 100 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย วา 500 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร 1
ป้าย
- ป็นไป พรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 และพรบ
. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ อปท.พ.ศ.2542
มาตรา 16(4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 49 ลาดับที่ 96
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารขยายแนว ขตไฟฟ้า และขยายไฟ ิ่ง มที่ 9 บานแม ลั
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภาค อา ภอแมอาย พื่อ
ดา นินโครง ารขยายแนว ขตไฟฟ้า และขยายไฟ ิ่ง มที่ 9 บานแม ลั
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 54 ลาดับที่ 123
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

112,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

112,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

112,000 บาท

โครง ารปล ป่าตนน้าและ ถานที่ าคัญ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมโครง ารปล ป่าตนนาและ ถานที่ าคัญใน ขต
ตาบล วยชมภ ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาวิทยา ร วั ดุ ลาไม ป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร ป็นตน
- ป็นไปตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 71 ลาดับที่ 4
โครง ารปล ญาแฝ

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมโครง ารปล ญาแฝ ในตาบล วยชมภ พื่อ
นับ นุน ารดา นิน ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ารปล ญา
แฝ ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม วั ดุ ลาไม ป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ป็นตน
- ป็นไปตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 71 ลาดับที่ 5
โครง าร รางฝายชะลอน้า

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมโครง าร รางฝายชะลอน้า พื่อ ารอนุรั ษดิน
และน้า พื่อป้อง ันและบรร ทาปัญ าภัยแลง
ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม วั ดุ ลาไม ป้ายประชา ัมพันธโครง าร ป็นตน
- ป็นไปตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1955 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รื่อง ารดา นิน ารโครง ารพัฒนา
และ ง ริม าร รางฝายชะลอน้า
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 71 ลาดับที่ 2
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,468,915 บาท

รวม

10,468,915 บาท

รวม

10,468,915 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม รณีประ บอันตราย รือ จ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประ ัน ังคม พ.ศ
.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนั งานจาง
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 และ นัง ือ านั งาน .จ. .ท
. และ .อบต ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
และประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
พนั งานจาง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระ
ราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี โดย ป็นคาจัดทา
ฐานขอมลทรัพยา รธรรมชาติในชุมชน คา อ าร แผน
พับ วั ดุ อุป รณ ประชา ัมพันธ/โครง าร คาอา าร และอื่นๆ ป็นตน
- ป็นไปตามพรบ. ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน , นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 72 ลาดับที่ 7
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน พื่อใ ความคุมครองแ ล จางที่
ประ พอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ญ ายอัน นื่องมาจา ารทางานใ แ
นายจาง โดยคานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (ม ราคม –
ธันวาคม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2561 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ งิน
มทบ องทุน งินทดแทน

นา : 84/86

วันที่พิมพ : 19/9/2562 17:33:07

บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

7,000,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ แ ผ งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บรณขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถวน และไดขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้น
บันได วนแตใน วนของ งิน พิ่มที่องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม
ขอ 18(2) แ งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดา นิน ารมา อน
ใชฐานขอมลจานวนผ งอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพ
ผ งอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยคานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม
ขึ้น 3 ปียอน ลัง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542 มาตรา 16 , ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68 ลาดับที่ 3
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

2,400,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ แ คนพิ ารที่
มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด ที่ไดแ ดงความจานงโดย ารขอขึ้นทะ บียน
พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว ับองค รป ครอง วนทองถิ่นแลว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 วนแตใน วนของ งิน พิ่มที่
องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นิน ารตามขอ18(2) แ งระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดา นิน ารมา อน โดยคานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม
ขึ้น ามปียอน ลัง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542 มาตรา 16 , ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0810.6
/ว2927 ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68 ลาดับที่ 1
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

88,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน าร ง คราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด แ ผป่วย อด
ที่แพทยไดรับรองและทา ารวินิจฉัยแลวและมีความ ป็นอยยา จน รือถ
ทอดทิ้งขาดผอุป าระดแล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได โดยผป่วย
อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพคนละ 500 ตอ ดือนครบทั้ง12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ
.ศ.2542 มาตรา 16 , ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลง
วันที่ 25 ร ฎาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68 ลาดับที่ 2
ารองจาย
จานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณไดลวง นาใน รณีจา
ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดปี โดยนาไปใชจาย พื่อ
รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของ
ประชาชน ป็น วนรวม ชน ารป้อง ันและแ ไขปัญ าดิน ไลด แผนดิน
ถลม อุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ภัยแลง ภัย นาว อัคคีภัย ไฟป่าและ มอ
ควัน และโรคติดตอ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541ขอ19 , ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ฯ พ.ศ.2560 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
รายจายตามขอผ พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.)โดยคานวณจา ประมาณ ารรายรับ ทุ ประ ภท ตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจาปี ย วนประ ภทพันธบัตร งิน งินทีมีผอุทิศ
ใ และ งินอุด นุนไมตองมารวมคานวณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แ ไข พิ่ม ติม , ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 รื่อง ซั ซอมแนว
ทาง าร ง งิน มทบ องทุนฯ

จานวน

273,400 บาท
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งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ โดย มทบในอัตราไมนอย วารอยละ 40 ของคาบริ าร าธารณ ุขที่ได
รับจา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณฯ พื่อ
มทบ องทุน พ.ศ.2561 และ นัง ือประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน
ุขภาพแ งชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง
วนทองถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2557

จานวน

153,515 บาท

