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168 ที 1  ต. า น  . ี  . ั ิ  -  ถนน-  /ตาบ  -
  ต/ า  ี   ั ัด ั ิ  36110

พื้นที 78.60 ตา า ิ ต

ป ะ า ทั้ ด 11,724 น
ชาย 5,851 คน

หญิง 5,873 คน

้  ณ ันที 25 ตุ า  2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล ว ง จน
ภ ภ ขียว  จง วดชยภม



ทานปร ธาน ภา ล มา ิ ภา ารบริ าร วน าบล วา น

. . 2563

1. ถาน าร ลั
1.1

า ถล บปร มา
. . 2563

1.1.1 40,629,666.29

1.1.2 11,159,805.76

1.1.3 19,759,288.29

1.1.4 0 0.00

1.1.5 0 0.00

1.2 0.00

. . 2562 30 . . 2562

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา พ.ศ. 2562 วันที่ 30 ันยายน พ.ศ. 2562
2.1 68,923,785.18

ษ 263,284.64

417,428.00

257,931.54

0.00

็ ็ 380,820.00

0.00

ษ 27,838,015.00

39,766,306.00

2.2 4,970,700.00

2.3 62,760,052.85



19,035,929.00

15,871,214.00

16,014,080.09

6,273,900.00

5,544,929.76

ื 20,000.00

2.4 4,970,700.00

2.5 ื 2,851,000.00

2.6 0.00

2.7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563

รบร ร วนต บล ว โ น
ภ ภ ยว วด ยภม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 281,048.06 265,000.00 305,500.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

774,375.30 745,000.00 459,500.00

มวดร ยได้ ทรพย น 271,109.38 310,000.00 325,000.00

มวดร ยได้ ธ รณปโภ แล
รพ ณ ย

0.00 0.00 0.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 309,746.00 300,000.00 400,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,636,278.74 1,620,000.00 1,490,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 28,313,348.09 25,160,000.00 28,510,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,313,348.09 25,160,000.00 28,510,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุนท่วไป 37,219,727.00 44,220,000.00 41,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,219,727.00 44,220,000.00 41,000,000.00

รวม 67,169,353.83 71,000,000.00 71,000,000.00



2563

2

2561 2562 2563

งบกลาง 17,078,691.00 19,320,320.00 20,907,208.00

งบบุคลากร 14,595,038.00 18,792,600.00 18,741,697.00

งบดา นินงาน 13,756,547.97 20,994,580.00 18,053,595.00

งบลงทุน 3,366,300.00 7,133,500.00 7,919,500.00

งบ งินอุดหนุน 5,173,064.87 4,729,000.00 5,348,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

53,969,641.84 71,000,000.00 71,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล วางโจน

อาเภอภเขียว  จัง วัดชัยภมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริ าร ่วนตาบลกวางโจน
อา ภอภ ขียว  จัง วัดชัยภมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 16,384,359

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 3,945,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,724,846

แผนงาน าธารณ ุข 4,753,999

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,061,161

แผนงาน ค ะและชุมชน 2,841,427

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน 730,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,143,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 4,119,000

แผนงานการ กษตร 390,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,907,208

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ โ น

ด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,907,208 20,907,208
     บ 20,907,208 20,907,208

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,794,059 0 1,957,600 10,751,659
     น ดื น (ฝ่ ื ) 3,953,520 0 0 3,953,520

     น ดื น (ฝ่ ป ) 4,840,539 0 1,957,600 6,798,139

งบดา นินงาน 4,900,000 0 607,000 5,507,000
     ต บแทน 630,000 0 147,000 777,000

     ใ ้ 2,790,000 0 355,000 3,145,000

     ดุ 760,000 0 105,000 865,000

     ธ ณปโ 720,000 0 0 720,000

งบลงทุน 59,300 0 1,400 60,700
     ุ ณฑ 59,300 0 1,400 60,700

งบ งินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000
     น ุด นุน 35,000 0 0 35,000

งบรายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000
     ื่น 0 30,000 0 30,000

รวม 13,788,359 30,000 2,566,000 16,384,359

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดา นินงาน 400,000 400,000
     ใ ้ 390,000 390,000

     ดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 3,540,000 3,540,000
     ุ ณฑ 3,540,000 3,540,000

งบ งินอุดหนุน 5,000 5,000
     น ุด นุน 5,000 5,000

รวม 3,945,000 3,945,000

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 4,484,151 0 0 4,484,151
     น ดื น (ฝ่ ป ) 4,484,151 0 0 4,484,151

งบดา นินงาน 1,359,468 4,093,227 93,000 5,545,695
     ต บแทน 386,400 0 0 386,400

     ใ ้ 743,068 1,903,470 93,000 2,739,538

     ดุ 160,000 2,189,757 0 2,349,757

     ธ ณปโ 70,000 0 0 70,000

งบลงทุน 7,000 0 0 7,000
     ุ ณฑ 7,000 0 0 7,000

งบ งินอุดหนุน 0 4,688,000 0 4,688,000
     น ุด นุน 0 4,688,000 0 4,688,000

รวม 5,850,619 8,781,227 93,000 14,724,846

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,475,199 0 1,475,199
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,475,199 0 1,475,199

งบดา นินงาน 2,142,000 640,000 2,782,000
     ต บแทน 112,000 0 112,000

     ใ ้ 1,970,000 240,000 2,210,000

     ดุ 60,000 400,000 460,000

งบลงทุน 0 136,800 136,800
     ุ ณฑ 0 136,800 136,800

งบ งินอุดหนุน 360,000 0 360,000
     น ุด นุน 360,000 0 360,000

รวม 3,977,199 776,800 4,753,999

น้ : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 550,661 0 550,661
     น ดื น (ฝ่ ป ) 550,661 0 550,661

งบดา นินงาน 362,000 100,000 462,000
     ต บแทน 112,000 0 112,000

     ใ ้ 200,000 100,000 300,000

     ดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 48,500 0 48,500
     ุ ณฑ 48,500 0 48,500

รวม 961,161 100,000 1,061,161

น้ : 6/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 1,480,027 0 0 1,480,027
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,480,027 0 0 1,480,027

งบดา นินงาน 975,000 0 118,900 1,093,900
     ต บแทน 170,000 0 0 170,000

     ใ ้ 385,000 0 118,900 503,900

     ดุ 420,000 0 0 420,000

งบลงทุน 27,500 0 0 27,500
     ุ ณฑ 27,500 0 0 27,500

งบ งินอุดหนุน 0 240,000 0 240,000
     น ุด นุน 0 240,000 0 240,000

รวม 2,482,527 240,000 118,900 2,841,427

น้ : 7/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 710,000 710,000
     ใ ้ 710,000 710,000

งบ งินอุดหนุน 20,000 20,000
     น ุด นุน 20,000 20,000

รวม 730,000 730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 448,000 695,000 1,143,000
     ใ ้ 350,000 695,000 1,045,000

     ดุ 98,000 0 98,000

รวม 448,000 695,000 1,143,000

น้ : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดา นินงาน 20,000 0 20,000
     ใ ้ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 4,099,000 4,099,000
     ท่ดนแ ่ ้ 0 4,099,000 4,099,000

รวม 20,000 4,099,000 4,119,000
แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้า

และป่าไม้
รวม

งบดา นินงาน 240,000 150,000 390,000
     ใ ้ 240,000 150,000 390,000

รวม 240,000 150,000 390,000

น้ : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,384,359

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,945,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,724,846

แผนงานสาธารณสุข 4,753,999

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,061,161

แผนงานเคหะและชุมชน 2,841,427

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 730,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,143,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,119,000

แผนงานการเกษตร 390,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,907,208

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,000,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน มาตรา ๘๕(๑) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตาบลกวางโจน
อาเภอภเขียว จังหวัดชัยภมิ



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางพมใจ ประทุมคํา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายนิวัฒน์ สุพจิตร)

ตําแหนง นายอําเภอภเขียว



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2563
ง รบร ร วนต บล ว งโจน

ภ ภ ยว  จง วดชยภม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 67,165.92 74,395.00 105,876.00 77,000.00 29.87 % 100,000.00
     ภ ษบ รงท งท่ 202,569.75 180,166.04 170,306.06 182,000.00 9.89 % 200,000.00
     ภ ษป้ ย 8,578.00 4,526.00 4,766.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ร รฆ ตว 300.00 530.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 278,613.67 259,617.04 281,048.06 265,000.00 305,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยม ่ยว บใบ นญ ต ร ย ร 11,250.25 0.00 863.30 0.00 100.00 % 500.00
     ธรรม นยม ็บแล นมลฝ ย 299,138.00 329,350.00 403,700.00 0.00 0.00 % 0.00
     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 2,180.00 1,886.00 2,670.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ธรรม นยม ื่น ๆ 370.00 0.00 23,784.00 4,000.00 900.00 % 40,000.00
     ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 2,000.00 6,800.00 8,560.00 8,000.00 -12.50 % 7,000.00
     ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยแล บง บท งถ่น 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00
     ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยท บยนพ ณชย 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ปรบ รผด ญญ 1,045,601.00 327,665.00 315,658.00 350,000.00 -100.00 % 0.00
     ใบ นญ ตรบท ร ็บ น ่งปฏ ล รื มลฝ ย 0.00 0.00 0.00 350,000.00 14.29 % 400,000.00
     ใบ นญ ตปร บ ร รบ จ รท่ ปน นตร ยต

ภ พ
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ใบ นญ ต ื่นๆ 0.00 25,258.00 19,140.00 25,000.00 -60.00 % 10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,367,539.25 690,959.00 774,375.30 745,000.00 459,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร ถ นท่ 8,550.00 10,350.00 0.00 10,000.00 150.00 % 25,000.00
     ด บ้ย 396,163.16 284,889.65 271,109.38 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 404,713.16 295,239.65 271,109.38 310,000.00 325,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     งนชวย ลื จ รปร ป 186,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 186,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ยแบบแปลน 248,000.00 93,600.00 16,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ 282,000.00 199,000.00 293,246.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 530,000.00 292,600.00 309,746.00 300,000.00 400,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต 456,005.74 302,120.13 442,592.40 310,000.00 54.84 % 480,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,794,950.22 9,465,272.90 10,692,153.47 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 4,593,511.96 4,466,490.05 4,756,346.57 4,500,000.00 4.44 % 4,700,000.00
     ภ ษธร จ ฉพ 66,223.45 71,756.22 88,601.28 80,000.00 87.50 % 150,000.00
     ภ ษ รรพ มต 5,125,343.80 5,824,492.11 9,293,526.85 6,000,000.00 50.00 % 9,000,000.00
     ภ ลวงแร 59,695.91 27,094.83 56,634.23 30,000.00 66.67 % 50,000.00
     ภ ลวงปิโตร ลยม 101,533.84 138,596.11 91,496.29 140,000.00 -7.14 % 130,000.00
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     ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

1,600,965.00 1,596,801.00 2,891,997.00 1,600,000.00 87.50 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,798,229.92 21,892,623.35 28,313,348.09 22,660,000.00 28,510,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ด นนท่วไป รบ ปท.ท่ม รบร รจด รท่ด 0.00 0.00 0.00 44,220,000.00 -7.28 % 41,000,000.00
     งน ด นนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท

18,045,428.00 36,634,812.00 37,219,727.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,045,428.00 36,634,812.00 37,219,727.00 44,220,000.00 41,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,610,534.00 60,065,851.04 67,169,353.83 68,500,000.00 71,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ง รบร ร วนต บล ว งโจน

ภ ภ ยว จง วดชยภม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 305,500 บาท
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน จ นวน 100,000 บ ท

ภ ษบ รงท งท่ จ นวน 200,000 บ ท

ภ ษป้ ย จ นวน 5,000 บ ท

ร รฆ ตว จ นวน 500 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 459,500 บาท
ธรรม นยม ่ยว บใบ นญ ต ร ย ร จ นวน 500 บ ท

ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย จ นวน 2,000 บ ท

ธรรม นยม ื่น ๆ จ นวน 40,000 บ ท

ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 7,000 บ ท

ใบ นญ ตรบท ร ็บ น ่งปฏ ล รื มลฝ ย จ นวน 400,000 บ ท

ใบ นญ ต ื่นๆ จ นวน 10,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 325,000 บาท
ช รื บร ร ถ นท่ จ นวน 25,000 บ ท

ด บ้ย จ นวน 300,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,000 บาท
ยแบบแปลน จ นวน 100,000 บ ท

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 300,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,510,000 บาท
ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต จ นวน 480,000 บ ท

ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 11,000,000 บ ท

ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได จ นวน 4,700,000 บ ท
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ภ ษธร จ ฉพ จ นวน 150,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต จ นวน 9,000,000 บ ท

ภ ลวงแร จ นวน 50,000 บ ท

ภ ลวงปิโตร ลยม จ นวน 130,000 บ ท

ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน 3,000,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 41,000,000 บาท

งน ด นนท่วไป รบ ปท.ท่ม รบร รจด รท่ด จ นวน 41,000,000 บ ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 41,472 166,175 193,000 55.44 % 300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 7,000 185.71 % 20,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

0 0 100,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 11,485,100 12,041,500 13,363,200 5.6 % 14,112,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 0 4,147,200 4,125,600 4,608,000 13.33 % 5,222,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 176,000 178,500 179,000 180,000 0 % 180,000

เงินสํารองจ่าย 132,850 35,000 2,100 791,320 -46.57 % 422,808

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 172,188 171,630 200,000 0 0 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 300,000 -100 % 0

รายจ่ายตามผูกพัน 0 0 0 0 100 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริ ารส่วนตําบลกวางโจน
อําเภอภูเขียว    จัง วัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

228,047.1 233,411.7 264,316 267,800 12.02 % 300,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยพิเศษ 0 104,040 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 709,085.1 16,396,353.7 17,078,691 19,760,320 20,907,208
รวมงบกลาง 709,085.1 16,396,353.7 17,078,691 19,760,320 20,907,208
รวมงบกลาง 709,085.1 16,396,353.7 17,078,691 19,760,320 20,907,208

รวมแผนงานงบกลาง 709,085.1 16,396,353.7 17,078,691 19,760,320 20,907,208
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,200 -0.19 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารส่วนตําบล

86,400 86,400 95,657 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,268,800 3,250,683 3,229,457 3,268,800 0 % 3,268,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,953,520 3,935,403 3,923,434 3,953,600 3,953,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,028,863 2,199,298 2,233,744 2,906,000 12.87 % 3,279,970

เงินประจําตําแ น่ง 120,000 125,935 115,428 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 766,050 761,467 752,924 975,000 29.29 % 1,260,569

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,260 53,848 42,178 135,000 24.44 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,991,173 3,140,548 3,144,274 4,148,000 4,840,539
รวมงบบุคลากร 6,944,693 7,075,951 7,067,708 8,101,600 8,794,059

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,000 4,200 4,700 500,000 -52 % 240,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,200 6,240 7,100 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 99,400 142,300 221,800 300,000 0 % 300,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 80,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 10,450 10,700 10,400 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 140,050 163,440 244,000 890,000 630,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 315,365 352,315 431,621 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 520,000 38.46 % 720,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 193,150 45,875 135,690 850,000 -76.47 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  อปพร  
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

0 435,356 0 0 0 % 0

5. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
สํา รับวันสําคัญต่างๆ

0 2,500 0 0 0 % 0

8. ค่าสํารวจตรวจสอบเขตที่สาธารณะภาย
ในตําบล

0 23,310 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแข่งขันต่างๆ

0 0 3,700 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อปพร. 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

0 0 510,308 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้า
รับการอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าลง
ทะเบียน ของคณะผู้บริ าร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล

393,888 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาองค์การบริ ารส่วนตําบล 
รือเลือกตั้งซ่อมต่างๆ

0 0 0 0 100 % 850,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาฯ รือเลือกตั้งซ่อมต่างๆ

0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในจัดงานนิทรรศการประกวดแข่ง
ขันต่าง

8,338 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล ในการ
จัดนิทรรศการต่างๆ

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเป็นของรางวัล รือเงินรางวัล ใน
การจัดนิทรรศการต่างๆ

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
สํา รับวันสําคัญต่างๆ 

0 0 2,500 0 0 % 0

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
สํา รับวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ

0 0 0 5,000 -100 % 0
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ค่าสํารวจตรวจสอบเขตที่สาธารณะภายใน
ตําบล

0 0 9,990 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มาย 
ระเบียบ ของผู้บริ าร พนักงาน เจ้า น้าที่
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณงาน
ป้องกันติดถนน 201

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดประเกียรติ
พระบาทเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลย
เดช  

0 49,900 0 0 0 % 0

โครงการป้องก้นและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใ ม่

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐิ์ดอกไม้
จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็ดพระปรมิ
นทรม าภูมิพลอดุลยเดช 

0 59,250 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คณะผู้
บริ าร พนักงาน อบต.กวางโจน

0 0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 6/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คณะผู้
บริ าร สมาชิกสภาองค์การบริ ารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
อบต.กวางโจน

0 0 0 400,000 -25 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริ าร 
สมาชิกส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ตําบลกวางโจน

0 0 429,500 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะผู้บริ าร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้นําชุมชนในตําบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

380,380 0 0 0 0 % 0

โครงการร้อยดวงใจพสกนิกรไทยร่วมสํานึก
ในพระม ากรุณาธิคุณและน้อมถวายความ
อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  พระบาทสมเด็จ
ประปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช  อบต
.กวางโจน

0 17,375 0 0 0 % 0

โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0 35,900 0 0 0 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรม
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช

0 639,202.4 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 307,482.4 229,922.42 144,005.42 500,000 -60 % 200,000
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รวมค่าใช้สอย 1,598,603.4 1,890,905.82 1,667,314.42 3,720,000 2,790,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 325,611 445,125 181,280 250,000 -20 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 64,961 150,000 -53.33 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 260,655 346,455.3 453,620 500,000 -40 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 0 4,680 20,000 150 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 22,891 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,530 74,450 33,660 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 622,687 866,030.3 738,201 1,060,000 760,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 321,128.84 291,207.71 485,175.3 450,000 15.56 % 520,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,621.78 5,887.14 15,721.66 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,822 3,438 743 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 148,789.92 146,363.13 103,214.4 170,000 0 % 170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 479,362.54 446,895.98 604,854.36 650,000 720,000
รวมงบดาเนินงาน 2,840,702.94 3,367,272.1 3,254,369.78 6,320,000 4,900,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อเก้าอี้กิจการสภาฯ สามารถปรับลด
ได้  จํานวน 40 ตัว ๆละ 2,000 บาท

0 80,000 0 0 0 % 0

3.จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดกลาง พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 12 ที่นั่ง

0 29,500 0 0 0 % 0

4. จัดซื้อพัดลมติดผนัง อประชุม จํานวน 
12 ตัว

0 59,975 0 0 0 % 0

5. จัดซื้อพัดลมติดพนังงานป้องกัน  จํานวน 
5 ตัว  

0 14,432 0 0 0 % 0

6. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองขั้น จํานวน 7 ตู้ 0 44,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 0 99,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0 0 0 45,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม สํานักงาน 0 0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 0 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานปรับลดได้ 0 0 24,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 13,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น รือชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 162,000 -100 % 0

จัดซื้อโชฟาสํานักงานปลัด 0 0 15,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 9/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน งานป้องกัน 0 0 33,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้โชว์ใส่รางวัลต่างๆ งานป้องกัน 0 0 19,600 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานปลัดองค์การบริ ารส่วน
ตําบล 

0 0 25,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 16,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ น้าขาว ขาชุบ
โครเมืียม

0 0 58,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,500

จัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา 9 ชิ้น 0 0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0 0 15,000 0 0 % 0

จัด าตู้เก็บเอกสารติดผนังสํานักปลัด 0 0 99,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 0 13,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง ้องประชุม 0 150,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ้อง รือติดข้างผนัง
้อง 

14,950 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมโรงงาน จํานวน 3 ตัว 8,650 0 0 0 0 % 0
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จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 34,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลขนาด 17 
ล้านพิกเซลขึ้นไป

0 0 29,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 57,000 0 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 0 0 10,300 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว 0 0 0 13,100 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว 0 0 0 17,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 1 
ชุด

0 12,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อคูเลอร์น้ําแสตนแลส จํานวน 2  อัน 11,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน 23,000 0 24,350 0 0 % 0

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งงาน
ป้องกัน

0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่ีีองตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 0 0 9,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 15,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ ชนิด LED 
ขาวดํา

0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 490,207 533,350 391,800 59,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2. ปรับปรุงซ่อมแซม ้องน้ําสํานักงาน 0 100,000 0 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อ
ประชุมและงานป้องกันฯ

0 98,130 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 198,130 0 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 688,337 533,350 391,800 59,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 25,000 25,000 0 0 % 0

เงินอุด นุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 25,000 0 % 25,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ 15,000 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุด นุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 25,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 25,000 35,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,883,395.94 11,171,560.1 10,880,427.78 14,848,400 13,788,359
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 30,000 30,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 767,880 794,460 833,700 1,038,900 20.18 % 1,248,540

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 24,000 200 % 72,000

เงินประจําตําแ น่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 172,775 179,640 186,960 203,600 5.38 % 214,560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 257,450 262,004 277,720 290,900 6.05 % 308,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,805 29,827 29,060 40,700 76.9 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,279,910 1,307,931 1,369,440 1,640,100 1,957,600
รวมงบบุคลากร 1,279,910 1,307,931 1,369,440 1,640,100 1,957,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 145,200 -65.56 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 6,800 958.82 % 72,000
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 177,000 147,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 8,460 0 36,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 165,600 -0.36 % 165,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา ค่าที่พัก 
ค่าพา นะในการเดินทาง

0 0 0 0 100 % 50,000

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.

0 5,040 0 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียน เข้าร่วมอบรม สัมนาฯ

0 0 105,790 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพา นะในการเดินทาง
ของพนักงานส่วนตําบล

68,709 72,034 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจ้างเ มาการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 450,000 -100 % 0

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,950 11,600 17,192 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 101,119 88,674 158,982 805,600 355,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,699 73,477.5 42,175 115,000 -56.52 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,587 50,774 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 19,091 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,060 19,430 17,180 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 13,975 18,760 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 115,321 181,532.5 59,355 170,000 105,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 8,000 0
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รวมงบดาเนินงาน 216,440 270,206.5 218,337 1,160,600 607,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัด าตู้เก็บเอกสารแบบติดผนัง   จํานวน 
1 ลัง

0 99,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พร้อมโต๊ะทํางาน 0 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ไว้บริการประชาชน 0 0 0 11,800 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานใ ้พนักงานส่วนตําบล 0 0 12,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 97,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน

0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง

0 16,000 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 0 3,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 15,800 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 118,700 35,300 115,000 1,400
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รวมงบลงทุน 0 118,700 35,300 115,000 1,400
รวมงานบริหารงานคลัง 1,496,350 1,696,837.5 1,623,077 2,915,700 2,566,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,379,745.94 12,868,397.6 12,503,504.78 17,794,100 16,384,359
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใ ม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

0 139,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 139,500 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 0 139,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 139,500 0 0 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร. 0 424,000 0 0 0 % 0

2. โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ 0 260,030 0 0 0 % 0
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3. โครงการอบรมใ ้ความรู้แม่บ้านดับเพลิง 0 30,000 0 0 0 % 0

5. โครงการอบรมใ ้ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญ ายาเสพติด

0 16,300 0 0 0 % 0

6. โครงการดับเพลิงสถานศึกษาในเขต
ตําบลกวางโจน

0 29,400 0 0 0 % 0

7. โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน  
RTI  ตําบลกวางโจน

0 22,495 0 0 0 % 0

โครงการดับเพลิงในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการดับเพลิงในสถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 6

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการตามภารกิจและอํานาจ น้าที่ของ 
ศูนย์ อปพร.

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการตามภารกิจและอํานาจ น้าที่ของ
ศูนย์ อปพร.

28,710 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

112,025 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของกล่ีมโซนนิ่งที่ 11

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพ (RTI) 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ RTI 0 0 26,180 0 0 % 0
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โครงการแม่บ้านดับเพลิง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมป้องกันการลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน

0 0 190,981 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การดับเพลิงสถาน
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบล

0 0 59,000 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การดับเพลิงสถาน
ศึกษาโรงเรียนในเขตตําบล

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้แม่บ้านดับเพลิง 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร. 364,320 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร. ตําบล
กวางโจน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.ตําบล
กวางโจน

0 0 0 280,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 0 0 248,580 240,000 -58.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 525,055 782,225 634,741 675,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 22,310 12,150 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 39,900 40,000 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 62,210 52,150 40,000 10,000
รวมงบดาเนินงาน 525,055 844,435 686,891 715,000 400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร

0 0 0 0 100 % 3,500,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. จัดซื้อสายดับเพลิง  1.5 นิ้ว ยาว 20 
เมตร  ข้อต่อทองเ ลือ 1 เส้น  เส้นละ 
11,500 บาท

0 11,500 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อสายดับเพลิง  2.5 นิ้ว  ยาว 20 
เมตร  ข้อต่อทองเ ลือง 1 เส้น

0 12,500 0 0 0 % 0

3. จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิด ABC  ขนาด 15 
ปอนต์  5 ถังๆละ 1,800 บาีท

0 8,750 0 0 0 % 0

4.  จัดซื้อถังดับเพลิง  ชนิด  CO2 ขนาด 10 
ปอนด์ 2 ถังละ 3,500 บาท

0 7,000 0 0 0 % 0

เครื่องกําเนินไฟฟ้า พร้อม ลอดโดมสว่าง 
จํานวน 2 ชุด

40,000 0 0 0 0 % 0
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 40,000

ถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาด 15  ปอนด์ 5 
ถังๆละ 1,800 บาท

0 0 8,750 0 0 % 0

ถังดับเพลิงชนิด co2 ขนาด  10  ปอนด์ 2 
ถังๆละ 3,500  บาท

0 0 7,000 0 0 % 0

สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ข้อต่อ
ทองเ ลือง 2 เส้น ๆละ 11,500 บาท

11,500 0 0 0 0 % 0

สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ข้อต่อ
ทองเ ลือง จํานวน 1 เส้นๆละ 11,500 
บาท

0 0 11,500 0 0 % 0

สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร  ข้อต่อ
ทองเ ลือง 1 เส้นๆละ 12500 บาท

12,500 0 0 0 0 % 0

สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ข้อต่อ
ทองเ ลือง จํานวน  1 เส้นๆละ 12,500 
บาท

0 0 12,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 39,750 39,650 40,000 3,540,000
รวมงบลงทุน 64,000 39,750 39,650 40,000 3,540,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุด นูนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของกลุ่มโซนนิ่งที่ 11

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ 5,000 5,000 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 0 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 0 5,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 594,055 889,185 731,541 755,000 3,945,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 594,055 1,028,685 731,541 755,000 3,945,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 550,042 2,715,490 3,040,840 3,323,700 -17.11 % 2,754,898

เงินประจําตําแ น่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 70,000 378,000 -33.33 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,315 1,189,720 1,156,920 1,193,200 4.19 % 1,243,253
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 69,290 38,000 405.26 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 619,357 3,947,210 4,379,050 4,974,900 4,484,151
รวมงบบุคลากร 619,357 3,947,210 4,379,050 4,974,900 4,484,151

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 368,170 -78.27 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 54,500 56,400 56,400 56,400 0 % 56,400

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 220,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 56,750 46,200 58,900 102,690 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 111,250 102,600 115,300 527,260 386,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 96,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 0 0 86,610 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่า
พา นะ ค่าที่พักของพนักงานส่วนตําบล

124,096 132,756 0 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่า
พา นะ ค่าที่พักของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

0 0 329,372 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดซื้อสมุดรายงานประจําตัวเด็ก  
๓๐๐  เล่ม ๆ ละ ๔๕  บาท

0 13,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,000 9,580 12,940 210,000 100.98 % 422,068

รวมค่าใช้สอย 135,096 155,836 342,312 404,610 743,068
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 91,468 97,833 148,273 85,000 -41.18 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,800 42,700 37,722 12,030 315.63 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,000 26,540 7,900 532.91 % 50,000

วัสดุอื่น 0 14,355 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,268 155,888 212,535 114,930 160,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 5,997.76 9,110.67 12,000 316.67 % 50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 2,658 6,889 8,500 135.29 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 8,655.76 15,999.67 20,500 70,000
รวมงบดาเนินงาน 345,614 422,979.76 686,146.67 1,067,300 1,359,468

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน  ๒  ชุด 

0 18,980 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก  จํานวน  ๑  ชุด 0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตีะรับประทานอา าร
สํา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑๒ ตัว 
ตัวละ ๒๐๐๐

0 60,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์  ๑๒ ตัว

0 24,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอา ารสํา รับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  6 ศูนย์

53,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนังภายในอาคารศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ จํานวน 12  ตัว

21,600 0 0 0 0 % 0
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จัดซื้อพัดลมติดผนังภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 8 ตัว

0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

โครงการจัดซซื้อตระกล้าใส่ลูกบอลชนิดล้อ
เลื่อน  ขนาด   ๖๗X๖๗X๕๔  ซม. สูง ๗๕ 
จํานวน  ๑  อัน

0 6,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  ๖  ศูนย์ เตียงละ  ๑๐,๒๐๐ 
บาท

0 61,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,500 185,680 16,000 0 7,000
รวมงบลงทุน 75,500 185,680 16,000 0 7,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,040,471 4,555,869.76 5,081,196.67 6,042,200 5,850,619
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการกิจกรรมด้านยาเสพติดภายใน
สถานศึกษา            

0 0 0 60,000 -100 % 0

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แ ่ง

0 871,860 0 0 0 % 0

10.โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก 0 90,000 0 0 0 % 0
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11.โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้การดําเนิน
ชีวิต

0 85,000 0 0 0 % 0

12.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต้าน
ยาเสพติดภายในโรงเรียน

0 45,000 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  6  แ ่ง

0 414,534 0 0 0 % 0

8.โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
เยาวชนในพื้นที่

0 80,000 0 0 0 % 0

9.โครงการนําน้องสู้ีโลกกว้าง 86,680 200,000 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมต้านยาเสพติดภายใน
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก 90,000 0 90,000 0 0 % 0

โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้การดําเนินชีวิต    
                     

85,000 0 85,000 0 0 % 0

โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
เยาวชนในตําบล

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
เยาวชนในพื้นที่

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวขน

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการจัดงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบล

120,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 0 0 0 377,400 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 499,970

โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 6 แ ่ง

0 0 399,500 0 0 % 0

โครงการนําน้อง นูสู่โลกกว้าง 120,000 0 164,760 200,000 -25 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
และเยาวชนในตําบล

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนในตําบลกวางโจน

0 80,000 0 0 0 % 0

โครงการวันวิทยาศาสตร์แ ่งชาติ 50,000 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต้านยา
เสพติดในโรงเรียน

24,120 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แ ่ง

0 0 0 0 100 % 1,053,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก 7 แ ่ง

751,299 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสํา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 142,380 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ าร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 
แ ่ง

0 0 999,520 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวัน 0 0 0 994,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,487,099 1,866,394 1,918,780 1,934,580 1,903,470
ค่าวัสดุ

ค่าอา ารเสริม (นม) 2,796,119.2 2,687,389.92 2,664,688.46 2,661,100 -17.71 % 2,189,757

รวมค่าวัสดุ 2,796,119.2 2,687,389.92 2,664,688.46 2,661,100 2,189,757
รวมงบดาเนินงาน 4,283,218.2 4,553,783.92 4,583,468.46 4,595,680 4,093,227

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ 2,454,000 4,312,000 4,344,000 0 0 % 0

โครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาเซียน 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการค่ายภาษาอังกฤษน่าสู่อาเซียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้การดําเนินชีวิต 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้การดําเนินชีวิต 
โรงเรียนบ้านดอนจําปา

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันพัฒนาการและ
ทักษะทางวิชาการ

0 0 0 0 100 % 80,000
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โครงการจัดแข่งขันพัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
และเยาวชน ในตําบลกวางโจน

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กนัก
เรียนและเยาวชนในตําบลกวางโจน ตาม
ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้าน นองกุง

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการร่วมแข่งขันกี าภายในกลุ่มตําบล
กวางโจน

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการร่วมแข่งขันกี าภายในกลุ่มตําบล
กวางโจน โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอา ารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 4,305,000 -100 % 0

โครงการอา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ ทั้ง 7 โรงเรียน

0 0 0 0 100 % 4,308,000

รวมเงินอุดหนุน 2,454,000 4,312,000 4,344,000 4,685,000 4,688,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,454,000 4,312,000 4,344,000 4,685,000 4,688,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,737,218.2 8,865,783.92 8,927,468.46 9,280,680 8,781,227
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ 45,000 145,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 145,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 145,000 0 0 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 45,000 145,000 0 0 0
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 90,720 89,370 97,200 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 98,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อวารสาร น้งสือพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 93,000

รวมค่าใช้สอย 90,720 89,370 97,200 98,000 93,000
รวมงบดาเนินงาน 90,720 89,370 97,200 98,000 93,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 90,720 89,370 97,200 98,000 93,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,913,409.2 13,656,023.68 14,105,865.13 15,420,880 14,724,846
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 328,500 111.17 % 693,680

เงินประจําตําแ น่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 355,680 340,162 362,830 611,400 5.25 % 643,519

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 47,285 39,285 36,590 72,000 33.33 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 402,965 379,447 399,420 1,053,900 1,475,199
รวมงบบุคลากร 402,965 379,447 399,420 1,053,900 1,475,199

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 60,700 -17.63 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,560 6,480 15,120 40,000 -50 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 16,560 6,480 15,120 172,700 112,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 251,060 311,956 417,695 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 700,000 31.43 % 920,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะฝังกลบ 0 135,600 0 0 0 % 0

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 306,035 252,027 424,986 750,000 6.67 % 800,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 82,360 110,820 124,515 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 639,455 810,403 967,196 1,680,000 1,970,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,060 0 5,320 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 29,300 -31.74 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 3,060 0 5,320 69,300 60,000
รวมงบดาเนินงาน 659,075 816,883 987,636 1,922,000 2,142,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

ค่าจัดชื้อรถยกแฮนลิฟ 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
มึก (Inkjet)  

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ ชนิด 
LED  ขาวดํา 

0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 86,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 86,500 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 35/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน 0 0 360,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด 
To Be number one

0 0 0 0 100 % 360,000

เงินอุด นุนเอกชน 0 0 0 360,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 360,000 360,000 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 360,000 360,000 360,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,062,040 1,196,330 1,747,056 3,422,400 3,977,199
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  0 25,620 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
โรคไข้เลือดออก

120,600 0 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และแมวในตําบล

0 0 98,880 0 0 % 0

โครงการถุงพลาสติกแลกไข่ 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการส่งเสริมการใ ้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมและขยะรีไชเคิลการคัดแยกขยะ
และขยะอินทรีย์

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการใ ้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมและขยะรีไซเคิลการคัดแยกขยะ 
ในชุมชน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้านและแมว

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมการใ ้ความรู้การจัดการสิ่ง
แวดล้อมในตําบล

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การกําจัดน้ําเสียใน
ชุมชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ถุงพลาสติกแลกไข่ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 120,600 25,620 98,880 250,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 6,000 109,140 98,950 250,000 0 % 250,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 2,030 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,000 109,140 100,980 250,000 400,000
รวมงบดาเนินงาน 126,600 134,760 199,860 500,000 640,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 0 0 100 % 26,000

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 9,400

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

1. จัดซื้อรถขยะ 6 ล้อ แบบเทท้าย   0 2,106,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV 0 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

1. จัดซื้อ ุ่นช่วยฝึกคืนชีพแบบครึ่งตัว  0 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อ ุ่นช่วยฝึกคืนชีพแบบครึ่งตัว 0 0 75,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อถังขยะอันตราย  ขนาด  120 ลิตร 0 0 0 17,100 -100 % 0

ค่าจัด าที่เก็บขยะรีไซเคิล  0 0 0 17,100 -100 % 0

จัดซื้อถังขยะ 0 0 76,000 0 0 % 0
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จัดซื้อถังขยะพลาสติกทั่วไป ขนาด  120 
ลิตร 

0 0 0 95,000 -100 % 0

จัด าถังขยะพลาสติกแยกประเภทขนาด 
120 ลิตร

49,170 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(smart card reader)

0 0 0 0 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,170 2,156,000 151,000 129,200 136,800
รวมงบลงทุน 49,170 2,156,000 151,000 129,200 136,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ 40,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน 135,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 175,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 175,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 350,770 2,290,760 350,860 629,200 776,800
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,412,810 3,487,090 2,097,916 4,051,600 4,753,999

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 39/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 276,180 288,240 302,640 329,800 5.92 % 349,320

เงินประจําตําแ น่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 70,984 112,414 113,080 130,800 3.47 % 135,341

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,103 24,000 22,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 404,267 466,654 479,720 526,600 550,661
รวมงบบุคลากร 404,267 466,654 479,720 526,600 550,661

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 112,000 112,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเ มาบริการ 0 0 0 0 100 % 120,000
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จ้างเ มาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเ มาคนงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ค่าลงทะเบียน  ค่าที่พัก ค่ายาน
พา นะ ฯลฯ 

0 56,512 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่
พัก ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
สํา รับพนักงานส่วนตําบล

10,400 0 0 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง

0 0 9,772 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 6,000 3,100 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 30,400 62,512 12,872 70,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 29,700 17,338 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,912 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,950 19,680 7,260 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 33,862 49,380 24,598 40,000 50,000
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รวมงบดาเนินงาน 100,262 147,892 73,470 222,000 362,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อเก้าอี้สํา รับผู้มาใช้บริการส่วน
สวัสดิการฯ

0 23,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 14,000

จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 0 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สํานักงาน จํานวน 1 
ชุด

0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น ไว้บริการ
ประชาชน

0 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)
0 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,500
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จัด าคอมพิวเตอร์ และเครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน  1 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559 

19,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,200 36,100 15,000 0 48,500
รวมงบลงทุน 19,200 36,100 15,000 0 48,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 523,729 650,646 568,190 748,600 961,161
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2. โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ
สังคม

0 39,085 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.กวางโจน ต้านภัย นาว 3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.กวางโจนต้านภัย นาว 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 27,925 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้
ยากไร้

100,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการบ้านอุ่นใจสายใยรักชุมชน 93,084.11 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 224,009.11 39,085 0 0 100,000
รวมงบดาเนินงาน 224,009.11 39,085 0 0 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 224,009.11 39,085 0 0 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 747,738.11 689,731 568,190 748,600 1,061,161

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 363,120 372,780 392,700 608,500 19.66 % 728,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 50,000 -100 % 0

เงินประจําตําแ น่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 439,180 421,476 422,390 470,000 30.61 % 613,867

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,968 53,975 42,610 100,000 -4 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 914,268 890,231 899,700 1,270,500 1,480,027
รวมงบบุคลากร 914,268 890,231 899,700 1,270,500 1,480,027
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 80,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 135,000 170,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 500 5,920 42,006.06 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนา ค่าที่
พัก  ค่าพา นะ

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่
พัก ค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยง สํา รับ
พนักงานส่วนตําบล

11,052 28,988 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 45/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา ค่าที่
พัก ค่าพา นะ ฯลฯ

0 0 60,696 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการพนังานส่วนตําบล 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ตาม พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

0 0 0 135,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  
ข้อกฎ มาย ตาม พรบ.  ควบคุมอาคาร ใ ้
กับ ผู้บริ ารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล กํานัน ผู้ใ ญ่บ้าน และภาคีเครือ
ข่ายในตําบล  

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 181,317 178,100 323,285 200,000 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 192,869 213,008 425,987.06 397,000 385,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 119,634 39,444 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 58,600 62,120 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 6,895 0 620,000 -51.61 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 4,000 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 17,400 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 64,000 185,129 118,964 845,000 420,000
รวมงบดาเนินงาน 256,869 398,137 544,951.06 1,377,000 975,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 27,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 27,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,171,137 1,288,368 1,444,651.06 2,647,500 2,482,527
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวพักเกวียน

27,102 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,102 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 27,102 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ 0 846,573.3 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณ
ประโยชน์  มู่ที่ ๑๖

0 0 0 102,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณ
ประโยชน์  มู่ที่ ๕

0 0 0 115,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณ
ประโยชน์ มู่ที่ ๑๔

0 0 0 93,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ
ประโยชน์ มู่ที่ ๔

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดตั้ง ม้อแปลงกระแสไฟฟ้า  มู่
ที่ ๙

0 0 0 97,000 -100 % 0
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อุด นุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอภู
เขียว

0 0 0 0 100 % 240,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 439,064.87 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 846,573.3 439,064.87 457,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 846,573.3 439,064.87 457,000 240,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 27,102 846,573.3 439,064.87 457,000 240,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ 0 0 124,000 200,000 -40.55 % 118,900

รวมค่าใช้สอย 0 0 124,000 200,000 118,900
รวมงบดาเนินงาน 0 0 124,000 200,000 118,900

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 124,000 200,000 118,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,198,239 2,134,941.3 2,007,715.93 3,304,500 2,841,427

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 49/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เสพติด ปี พ.ศ. 2559

25,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,000 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 25,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000 0 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลกวางโจน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนชมรมผู้พิการ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนชมรมผู้พิการในตําบล 14,188 0 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ 16,888 0 0 140,000 -100 % 0
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โครงการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในตําบล 0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่ีอนชมรมผู้สูีงอายุ 0 19,983 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตําบล

22,788 0 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่ีอนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล

0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลกวางโจน

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการขับเคลื่อน มู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะต้นแบบ 45,550 0 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะต้นแบบต่อเนื่อง 0 0 29,800 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะต่อเนื่อง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการจัดตั้งศุนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบล 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศุีนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบล 0 0 18,500 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 15,438 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้ง มู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม การจัด
ทําแผนพัฒนาสี่ปี แผนยุทธศาสตร์ แผน
ชุมชนตําบลกวางโจน

0 0 26,195 0 0 % 0
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โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม ทบทวน 
เพ่ีีมเติม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัด
ทําแผนชุมชนตําบลกวางโจน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม ทบทวน 
เพิ่มเติม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบลกวางโจน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการช่วยเ ลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
ตําบลกวางโจน

0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบล
กวางโจน

155,200 250,000 250,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 150,000 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลกวางโจน

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 34,994 0 0 % 0

โครงการรักษ์ป่า  รักน้ํา  รักแผ่นดิน 0 139,760 0 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุปูชญียบุคคลตําบล 0 84,000 0 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุปูชณียบุคคลตําบล 0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุปูชณียบุคลตําบล 29,972 0 0 0 0 % 0
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โครงการวันผู้สูงอายุปูชนียบุคคลตําบลกวาง
โจน

0 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ตําบล

0 80,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน และเวที
ประชาคมระดับตําบล

69,933 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนสมุนไพร 79,588 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตําบล
กวางโจน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการ มู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 39,688 0 0 0 0 % 0

โครงการใ ้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพย
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,800 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การคัดแยกขยะ 0 19,280 0 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้และส่งเสริมการ
จัดการขยะและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 531,033 733,023 729,489 940,000 710,000
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รวมงบดาเนินงาน 531,033 733,023 729,489 940,000 710,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน 20,000 20,000 0 0 0 % 0

โครงการอุด นุนกล่ีมพัฒนาสตรีตําบลกวาง
โจน

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุด นุนเอกชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 50,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 50,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 551,033 753,023 729,489 990,000 730,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 576,033 753,023 729,489 990,000 730,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกี าประชาชน
ต้านยาเสพติด

0 150,000 0 0 0 % 0
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2. โครงการแข่งขันกี าเชื่อมความสัมพันธ์
ระ ว่างองค์กร

0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกี าเชื่อมความสัมพันธ์
ระ ว่างองค์กร

180,000 0 150,000 150,000 33.33 % 200,000

โครงการจัดการแข่งขันกี าประชาขนต้าน
ยาเสพติด

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกี าประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกี าประชาชนต้าน
ยาเสพติด

0 0 179,862 0 0 % 0

โครงการร่วมแข่งขันกี าท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

149,997 0 150,000 150,000 0 % 150,000

โครงการร่วมแข่งขันกี าภายในกลุ่มตําบล
กวางโจน

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการร่วมแข่งขันกี าภายในกลุ่มพื้นที่
การศึกษา 9

80,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 559,997 420,000 559,862 500,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกี า 97,776 97,975 94,302 98,000 0 % 98,000

รวมค่าวัสดุ 97,776 97,975 94,302 98,000 98,000
รวมงบดาเนินงาน 657,773 517,975 654,164 598,000 448,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 657,773 517,975 654,164 598,000 448,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตําบล
กวางโจน  

0 0 0 60,000 -100 % 0

2. โครงการถวายเทียนพรรษา 0 50,000 0 0 0 % 0

3. โครงการประเพณีเลี้ยงยอด ้วย 0 50,000 0 0 0 % 0

4. โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟแสน 0 150,000 0 0 0 % 0

6. โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ 0 35,000 0 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนพรรษา 50,000 0 50,000 0 0 % 0

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ  (วัน
พระ)  

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ (วัน
พระ)

15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ(วันพระ) 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแสน 0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

โครงการประเพณีบุญเลี้ยงยอด ้วย 0 0 38,100 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 101,700 0 150,000 0 100 % 150,000
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โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการประเพณีเลี้ยงยอด ้วย 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ 111,750 0 150,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถึ
พุทธ

0 0 43,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี
พุทธ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิธี
พุทธ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตําบล
กวางโจน

0 0 60,000 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 180,000 -16.67 % 150,000

โครงการแ ่เทียนพรรษา 0 0 0 100,000 -30 % 70,000

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟแสน 120,000 0 150,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 448,450 285,000 641,100 730,000 695,000
รวมงบดาเนินงาน 448,450 285,000 641,100 730,000 695,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 448,450 285,000 641,100 730,000 695,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,106,223 802,975 1,295,264 1,328,000 1,143,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 0 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 115,887 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 115,887 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 115,887 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 115,887 0 0 20,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1    ประเภทถนน   ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน   มู่ที่  
1   บ้านบัวพักเกวียน

242,000 0 0 0 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กภายใน มู๋บ้าน มู่ที่ 1 บ้านบัวพัก
เกวียน

0 246,000 0 0 0 % 0

10  ประเภทร่องระบายน้ํา ค่าก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่  6   
บ้าน นองกุง   

165,000 0 0 0 0 % 0

10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที 6 บ้าน นองกุง

0 72,000 0 0 0 % 0

11  ประเภทถนน   ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู่ที่  6   บ้าน นองกุ
ง 

96,000 0 0 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 6  บ้าน นองกุง

0 64,000 0 0 0 % 0

12  ประเภทคลองส่งน้ํา  ค่าก่อสร้างคลอง
ส่งน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก   มู่ที่  7   บ้าน
นองปอแดง   

304,000 0 0 0 0 % 0
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่ 7 บ้าน นองปอ
แดง

0 221,000 0 0 0 % 0

13 ประเภทบ่อบาดาล    ค่าเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  มู่ที่  8   บ้านโนนตุ่น  

243,000 0 0 0 0 % 0

13. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตรโดยการลง ินคลุก  มู่ที่ 7 บ้าน
นองปอแดง

0 42,000 0 0 0 % 0

14 ประเภทถนน   ค่าเสริมผิวคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่  9   บ้านสวนอ้อย   

254,000 0 0 0 0 % 0

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น

0 233,000 0 0 0 % 0

15  ประเภทบ่อบาดาล    ค่าเจาะบ่อ  มู่
ที่  9   บ้านสวนอ้อย  

60,000 0 0 0 0 % 0

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่ 9  บ้านสวน
อ้อย

0 99,000 0 0 0 % 0

16  ประเภทถนน   ค่าเสริมผิวจราจร มู่ที่ 
 10   บ้านนาล้อม  

229,000 0 0 0 0 % 0

17 ประเภทถนน   ค่าเสริมผิวคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่  11   บ้านทองสําราญ  

134,000 0 0 0 0 % 0
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17. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ีีีการ
เกษตร โดยการลง ินคลุก  มู่ที่ 10 บ้าน
นาล้อม 

0 246,000 0 0 0 % 0

18  ประเภทถนน  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร มู่ที่ 11   บ้าน
ทองสําราญ   

123,000 0 0 0 0 % 0

18. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 11 บ้านทองสําราญ

0 22,000 0 0 0 % 0

19    ประเภทฝายน้ําล้น  ค่าก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคอนกรีตเสริมเ ล็ก   มู่ที่ 12    
บ้านบัวพักเกวียน 

334,000 0 0 0 0 % 0

2   ประเภทร่องระบายน้ํา   ค่าก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่   2    
บ้านโนนทอง    

143,000 0 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบ ่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 2 บ้านโนนทอง

0 71,000 0 0 0 % 0

20  ประเภทร่องระบายน้ํา   ค่าก่อสร้าง
ร่องระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่  13 
  บ้าน นองกุงคํา  

180,000 0 0 0 0 % 0

20. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําภายใน
มู่บ้านแบบคอนกรีตเสริมเ ล็กพร้อมฝา

ปิด  มู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน
0 232,000 0 0 0 % 0
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21  ประเภทถนน  ค่าเสริมผิวคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่  13   บ้าน นองกุงคํา  

50,000 0 0 0 0 % 0

21. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 13  บ้าน นองกุงคํา

0 100,000 0 0 0 % 0

22  ประเภทถนน   ค่าเสริมผิวคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่  14   บ้าน นองกุง  

257,000 0 0 0 0 % 0

22. โครงการก่อสร้างรองระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 13 บ้าน นองกุงคํา

0 165,000 0 0 0 % 0

23  ประเภทร่องระบายน้ํา  ค่าก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่  15   
บ้าน นองสะเดา   

118,000 0 0 0 0 % 0

23.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ
เกษตร มู่ที่ 15 

0 317,000 0 0 0 % 0

24  ประเภทร่องระบายน้ํา   ค่าก่อสร้าง
ร่องระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่  15 
  บ้าน นองสะเดา   

116,500 0 0 0 0 % 0

25  ประเภทเสียงตามสาย  ค่าก่อสร้าง
ระบบเสียงตามสายภายใน มู่บ้าน มู่ที่  
16  บ้านใ ม่เทพประทาน   

85,500 0 0 0 0 % 0

26  ประเภทประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ําประปา
พร้อมป้ายโครงการ    มู่ที่  16  บ้านใ ม่
เทพประทาน   

167,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 62/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

27  ประเภทถนน  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร มู่ที่ 17   บ้าน
โนนจําปาทอง   

130,000 0 0 0 0 % 0

28. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.  รอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจําปา

0 129,000 0 0 0 % 0

29  ประเภทร่องระบายน้ํา   ค่าก่อสร้าง
ร่องระบายน้ําแบบท่อ ล่อครึ่งซีก มู่ที่  18 
  บ้านกวางโจน 

109,345 0 0 0 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 2 บ้านโนนทอง

0 69,000 0 0 0 % 0

3.ประเภทถนน   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่  2   บ้าน
โนนทอง

94,500 0 0 0 0 % 0

30   ประเภทบ่อบาดาล    ค่าเจาะบ่อ มู่
ที่  18   บ้านกวางโจน  

83,000 0 0 0 0 % 0

31.  โครงการก่อสร้างลาน คสล.  จัด
กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพัก
เกวียน

0 69,159 0 0 0 % 0

31. ก่อสร้างรอ่งระบายน้ําภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบัวพักเกวียน

41,121 0 0 0 0 % 0

32. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  สํานักงาน 
อบต.กวางโจน

0 99,000 0 0 0 % 0
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33.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทําการ
องค์การบริ ารส่วนตําบลกวางโจน

0 249,000 0 0 0 % 0

34.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่บ่อ
ขยะ  ของ อบต.กวางโจน

0 299,000 0 0 0 % 0

35. โครงการก่อสร้าง ้องครัว ของ อบต
.กวางโจน

0 149,000 0 0 0 % 0

4  ประเภทร่องระบายน้ํา   ค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําภายใน มู่บ้าน    มู่ที่  3    
บ้าน นองคร้อ   

238,000 0 0 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่ 2  บ้านโนน
ทอง

0 62,000 0 0 0 % 0

5    ประเภทฝายน้ําล้น  ค่าก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู่ที่ 4  
บ้านกวางโจน 

299,000 0 0 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา มู่ที่ 3 
บ้าน นองคร้อ

0 248,000 0 0 0 % 0

6  ประเภทถนน   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน  มู่ที่  4   
บ้านกวางโจน   

50,500 0 0 0 0 % 0
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7 ประเภทถนน   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่  4  มู่ที่ 18  บ้านกวาง
โจน   

152,000 0 0 0 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนดินถม  มู่ที่ 4 
บ้านกวางโจน

0 178,000 0 0 0 % 0

9  ประเภทถนน  เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร    มู่ที่ 5   บ้าน
ดอนจําปา    สายบ้านดอนจําปา  - บ้าน
ใ ม่เทพประทาน   

226,000 0 0 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบท่อ
ล่อครึ่งซีก  มู่ที่ 6 บ้าน นองกุง

0 128,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    มู่ที่    
3    

0 0 0 250,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    มู่ที่   
13  

0 0 0 259,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    มู่ที่   
16            

0 0 0 150,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    มู่ที่   
17            

0 0 0 257,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    มู่ที่ 5 0 0 0 120,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก   มู่ที่  
14              

0 0 0 150,000 -100 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู่ที่  2   
               

0 0 0 250,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู่ที่ 1    
                

0 0 0 101,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู่ที่ 10  
บ้านนาล้อม    

0 0 0 259,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู่ที่ 8   
บ้านโนนตุ่น    

0 0 0 250,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก มู่ที่ 1 0 0 0 173,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กภายใน มู่
บ้าน    มู่ที่   10     บ้านนาล้อม   

0 0 235,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กภายใน มู่
บ้าน    มู่ที่   9     บ้านสวนอ้อย    ซอย
ตาปู่บ้าน  

0 0 235,000 0 0 % 0

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเ ล็กรอบ ศพด.วัด
ราษฯ

0 0 0 150,000 -100 % 0

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเ ล็กรอบบ่อขยะ 0 0 0 250,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ํา    มู่ที่  4  
บ้านกวางโจน      

0 0 0 255,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ํา   มู่ที่  15  บ้าน
นองสะเดา

0 0 0 258,000 -100 % 0
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ก่อสร้างรางระบายน้ํา   มู่ที่  18  
บ้านกวางโจน        

0 0 0 255,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก    
มู่ที่   11   

0 0 0 252,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก    
มู่ที่  6    

0 0 0 195,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่   12        

0 0 0 105,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่ 12     

0 0 0 148,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่ 6           

0 0 0 86,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่ 7        

0 0 0 258,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่ 9            

0 0 0 180,000 -100 % 0

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเ ล็กรอบอาคาร 
           

0 0 0 483,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง          

0 0 0 623,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก    
มู่ที่    3

0 0 0 0 100 % 238,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:04 น้า : 67/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  10

0 0 0 0 100 % 238,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  12

0 0 0 0 100 % 243,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  13

0 0 0 0 100 % 243,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  14

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  16

0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  4

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  6

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  7

0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  8

0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มู่ที่  9

0 0 0 0 100 % 235,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู่ที่ 1

0 0 0 0 100 % 245,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภาย  มู่ที่  2   บ้านโนนทอง   ซอยสาย
ป่าช้า

0 0 123,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภาย  มู่ที่  4   บ้านกวางโจน   ซอยบ้าน
นายบุญเต็ง รัตนประทุม 

0 0 109,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน    มู่ที่   1     บ้านบัวพัก
เกวียน   ซอยนางาม   

0 0 185,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน    มู่ที่   1     บ้านบัวพัก
เกวียน ซอยนายอมร มั่นธรรม

0 0 61,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน    มู่ที่   15     บ้าน นอง
สะเดา    สายรอบ มู่บ้าน 

0 0 245,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน    มู่ที่   8     บ้านโนนตุ่น 
   สายรอบ มู่บ้าน

0 0 235,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน    มู่ที่  16     บ้านใ ม่
เทพประทาน   บ้านนายอําคา  กิ่งคํา  

0 0 225,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา   มู่ที่  15  
บ้าน นองสะเดา

0 0 0 0 100 % 240,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา   มู่ที่  18  
บ้านกวางโจน

0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเ ล็ก  มู่ที่  13  บ้าน นองกุง  จาก 
ลํา ้วย มาตาย  ถึง นายวาที  เกื้อกูล  

0 0 267,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเ ล็ก  มู่ที่  6  บ้าน นองกุง จาก 
บ้านนายประมวล  สุจริต  ถึง นายสม มาย 
 บุตะเขียว

0 0 256,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเ ล็ก มู่ที่ 3  บ้าน นองคร้อ  จาก
บ้านนายคําผอง  ผุย ัวโทน ถึง ศาลาอเนก 
ประสงค์

0 0 244,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเ ล็กจากบ้านนายทองเตือน  อ่อน
แพง  ถึง  นายสมบูรณ์   เกิดมงคล   มู่ที่  
5 
 บ้านดอนจําปา

0 0 156,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พี้นที่
การเกษตร  มู่ที่   17

0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พี้นที่
การเกษตร  มู่ที่  2

0 0 0 0 100 % 237,000
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พี้นที่
การเกษตร  มู่ที่  5

0 0 0 0 100 % 244,000

ต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.ด้านทิศตะวัน
ออก        

0 0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วัดเจย์ดี 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าออก น้า
องค์ ารบริ ารส่วนตําบลกวางโจน ด้าน
น้าสํานักงาน

219,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,943,466 3,809,159 2,576,000 6,417,000 4,099,000
รวมงบลงทุน 4,943,466 3,809,159 2,576,000 6,417,000 4,099,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,943,466 3,809,159 2,576,000 6,417,000 4,099,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,943,466 3,925,046 2,576,000 6,417,000 4,119,000

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีียง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฯ
ของ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตําบล ของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

0 74,800 0 0 0 % 0

3. โครงการอบรมใ ้ความรู้การเพาะปลูก
พันธ์ีข้าวแบบยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
เปิด-ปิด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการดําเนิน
งานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

0 91,515 0 0 0 % 0
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4. โครงการอบรมใ ้ความรู้และส่งเสริม
อาชีพการเพาะเ ็ดฟางในตะกร้า เพิ่มราย
ได้ลดรายจ่าย ในครัวเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ ฯ พิธี 
เปิด-ปิด   พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
งาน  ใ ้กับประชาชนในตําบล  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

0 49,980 0 0 0 % 0

5. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาตาม
ธรรมชาติ

0 16,500 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23,475 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
บริการและีถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลกวางโจน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร

0 0 95,120 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การสาธิตการเพาะ
ปลูกข้าวแบบโยนกล้า

100,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกษตกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบล

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกษตรกร 1 ไร่ 1 
แสน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบล

0 0 94,620 0 100 % 100,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ัว

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ัวฯ

9,975 0 0 0 0 % 0

โครงการอันเนืีีีองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ัว 

0 0 9,325 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 133,450 232,795 199,065 240,000 240,000
รวมงบดาเนินงาน 133,450 232,795 199,065 240,000 240,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 133,450 232,795 199,065 240,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ใ ้
ประชาชนปลูก ญ้าแฝก

0 9,970 0 0 0 % 0

2. โครงการปิดป่าภู ยวกตําบลกวางโจน 0 58,100 0 0 0 % 0

โครงการปิดป่าภู ยวกตําบลกวางโจน 22,592 0 46,400 80,000 0 % 80,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการส่งเสริมการปล่อยสัตว์น้ําคืนสู่
ธรรมชาติ

0 0 30,000 60,000 -66.67 % 20,000

โครงการส่งเสริมและรณรงค์ใ ้ประชาชน
ปลูก ญ้าแฝก

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 22,592 68,070 76,400 190,000 150,000
รวมงบดาเนินงาน 22,592 68,070 76,400 190,000 150,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ 22,592 68,070 76,400 190,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 156,042 300,865 275,465 430,000 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 3,470 0 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 388,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 396,970 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 396,970 0 0 0 0

รวมงานกิจการประปา 396,970 0 0 0 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 396,970 0 0 0 0

รวมทุกแผนงาน 31,133,816.35 56,043,131.28 53,969,641.84 71,000,000 71,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค ารบริ าร วนตําบล วางโจน

อํา ภอภ ียว   จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,907,208 บาท
งบกลาง รวม 20,907,208 บาท

งบกลาง รวม 20,907,208 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 300,000 บาท

1.  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมในอัตราร้อยละ 5
  องคาจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่ว
ไป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30  ันยายน 2563
 จํานวน  220,000  บาท
2.  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมในอัตราร้อยละ 5
  องคาจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจผ้ดแล ด็   ตั้งแต 1
 ตุลาคม 2561 ถึง 30  ันยายน 2562  จํานวน  80,000
  บาท  โดยคิดคํานวณดังนี้
งินจาจ้างทั้ง มด 4,851,049*5/100 = 242,552  บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
4)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎาคม 2557
5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561  
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน  รณีลุ จ้างประ บ
อันตราย  จ็บป่วย  รือ ญ าย   โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
4)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎาคม 2557
5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561  

บี้ยยังชีพผ้ งอายุ จํานวน 14,112,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผ้ งอายุในตําบล วางโจน
(คํานวณตาม ลั นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5   ร ฎาคม  2561  ได้ดังนี้  จํานวน
จายจริงงบประมาณ ปี 60+61+62/3  + จํานวนที่ลงทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศฯ  ดังนี้
11,483,800+12,290,400+13,636,200/3 = 
12,470,133+1,641,867)
60 - 69  จํานวน  1,120 x 600 x 12  =  8,064,000  บาท
70 - 79  จํานวน  520 x 700 x 12  =  4,368,000  บาท
80 - 89  จํานวน  155 x 800 x 12  =  1,488,000
90  ปี      จํานวน  16 x 1,000 x 12  =  192,000  บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25   ร ฎาคม  2562   รื่อง   ารซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563   งิน
อุด นุนทั่วไป  งินอุด นุน ํา รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ้แ ผ้พิ ารและทุพพลภาพ โครง าร นับ นุน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ร้าง
ลั ประ ันด้านรายได้แ ผ้ งอายุ

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:34 น้า : 2/140



บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 5,222,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยผ้พิ ารในตําบล วางโจน
(คํานวณตาม ลั นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5   ร ฎาคม  2561  ได้ดังนี้  จํานวน
จายจริงงบประมาณ ปี 60+61+62/3  + จํานวนที่ลงทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศฯ  ดังนี้
4,706,000+4,137,600+4,608,800/3 = 4,484,133+738,267 )
ผ้พิ าร  จํานวน  544 คนๆละ  800  บาท  จํานวน  12   ดือน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25   ร ฎาคม  2562   รื่อง   ารซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563   งิน
อุด นุนทั่วไป  งินอุด นุน ํา รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ้แ ผ้พิ ารและทุพพลภาพ โครง าร นับ นุน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ร้าง
ลั ประ ันด้านรายได้แ ผ้ งอายุ
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด จํานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
(คํานวณตาม ลั นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5   ร ฎาคม  2561  ได้ดังนี้  จํานวน
จายจริงงบประมาณ ปี 60+61+62/3  + จํานวนที่ลงทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศฯ  ดังนี้
180,000+180,000+180,000/3 = 180,000+0 )
จํานวน  30  คนๆละ 500  บาท  จํานวน  12   ดือน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25   ร ฎาคม  2562   รื่อง   ารซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563   งิน
อุด นุนทั่วไป  งินอุด นุน ํา รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ้แ ผ้พิ ารและทุพพลภาพ โครง าร นับ นุน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ร้าง
ลั ประ ันด้านรายได้แ ผ้ งอายุ

งิน ํารองจาย จํานวน 422,808 บาท

พื่อใช้จายใน รณีจํา ป็นฉุ ฉิน ี่ยว ับอุบัติ ตุและ าธารณภัย
ตางๆ  รือ ทียบแทาความ ดือดร้อน องประชาชน โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
  ลงวันที่ 8  ุมภาพันธ 2560
5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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รายจายตาม ้อผ พัน

รายจายตามผ พัน จํานวน 300,000 บาท

ประ ภท งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบล วางโจน ตั้ง
ไว้ 200,000  บาท
ประ ภท งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน (โครง าร องทุนออม
วันละบาท) ตั้งไว้ 100,000  บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ ง
ชาติ  รื่อง  ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วน
ท้องถิ่นดํา นินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประะ ัน ุ ภาพ
ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งินอุด นุน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.) จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ พื่อชวย ลือ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา

ร้อยละ 1  องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําปี ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร  งิน ้  งินที่มีผ้อุทิศ
ใ ้  งินบริจาค และ งินอุด นุน) โดยในปี 2563 ได้ประมาณ าร
ไว้ที่ 71,000,000 บาท  คํานวณได้ดังนี้
71,000,000 - 41,000,000  =  30,000,000 *1/100
=  300,000  บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 3466  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2561
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305  ลงวันที่  26   ร ฎาคม 2561
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งินชวยพิ ศษ จํานวน 50,000 บาท

ป็นจาย ป็นคาทําศพ องพนั งาน วนตําบล รือ จ้า น้าที่ผ้มี
ิทธิตาม ิทธิประโยชน

โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 3466  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2561
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305  ลงวันที่  26   ร ฎาคม 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,788,359 บาท

งบบุคลากร รวม 8,794,059 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,953,520 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น
-  งิน ดือน องนาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 20,400  บาท จํานวน 12  ดือน  ป็น งิน 244,800  บาท
-  งิน ดือนรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 11,220  บาท
จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  269,280  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
 1155  ลงวันที่  8  ร ฎาคม 2557
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น
-  งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12  ดือน  ป็น
งิน  21,000  บาท
-  งินคาตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 880  บาท  จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12
  ดือน  ป็น งิน 21,200  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
 1155  ลงวันที่  8  ร ฎาคม 2557

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น
-  งินคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ 1,750  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  21,000
  บาท
-  งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ 880  บาท  จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  ดือน  ป็น
งิน  21,120  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
 1155  ลงวันที่  8  ร ฎาคม 2557
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คาตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็น
-  งินคาตอบแทน ล านุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ  7,200  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  86,400
  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
 1155  ลงวันที่  8  ร ฎาคม 2557
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน 3,268,800 บาท

พื่อจาย ป็น
-  งินคาตอบแทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ 11,220  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  134,640
  บาท
-  งินคาตอบแทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 9,180  บาท จํานวน 12  ดือน  ป็น
งิน  110,160  บาท
-  งินคาตอบแทน ล านุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ 7,200  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  86,400
  บาท
-  งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล  อัตรา
ดือนละ 7,200  บาท  จํานวน  34  คน  จํานวน  12
   ดือน   ป็น งิน  2,937,600  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
 1155  ลงวันที่  8  ร ฎาคม 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,840,539 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 3,279,970 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  จํานวน  10  อัตรา  ดัง
นี้
1. ตําแ นง ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
2. ตําแ นง รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
3. ตําแ นง  ัว น้า ํานั ปลัด
4. ตําแ นง นั วิ คราะ นโยบายและแผน
5. ตําแ นง นั ทรัพยา รบุคคล
6. ตําแ นง นิติ ร
7. ตําแ นง นั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
8. ตําแ นง นั วิชา าร ษตร
9. ตําแ นง  จ้าพนั งานธุร าร
10. ตําแ นง นั วิชา ารตรวจ อบภายใน
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งินประจําตําแ นง จํานวน 132,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง
1. ตําแ นง ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือนละ 4,000
  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  48,000  บาท
2. ตําแ นง  รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 3,500  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  42,000  บาท
3. ตําแ นง  ัว น้า ํานั ปลัด  อัตรา ดือนละ 3,500
  บาท  จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  42,000  บาท
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 1,260,569 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้าง  จํานวน  9  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแ นง พนั งาน ับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
3. ตําแ นง ผ้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป
1. ตําแ นง นั ารภารโรง จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ นง ยาม  จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ นง คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแ นง พนั งาน ับรถ ้ชีพ จํานวน 1 อัตรา
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ งินอื่นๆ ใ ้ ับ
พนั งานจ้าง  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแ นง พนั งาน ับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
3. ตําแ นง ผ้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป
1. ตําแ นง นั ารภารโรง จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ นง ยาม  จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ นง คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแ นง พนั งาน ับรถ ้ชีพ จํานวน 1 อัตรา
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 4,900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง  100,000  บาท
พื่อจายคาตอบแทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง 40,000  บาท
พื่อจาย ป็น งินคาปวย าร อง อปพร.ตําบล วางโจน 100,000
  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาด้วยคาใช้จาย องอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560

3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป ติและวัน ยุดราช าร 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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คา ชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี
ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559   รื่อง   ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล และผ้บริ าร ต้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2561  รื่อง ประ ภทและอัตราคา ลา รียนใน
ถานศึ ษา อง อ ชนประ ภทอาชีวศึ ษา

3)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559   รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง าร
ศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,790,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 720,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คา ย็บป นัง ือ คา ้า ลม นัง ือ  ้อบัญญัติ  ้อบังคับ แผน
พัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
2. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
3. คาโฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คา ลี้ยงรับรอง ิจ าร ภาฯ  ป็นคาอา าร  ครื่องดื่ม
ตางๆ  ครื่องใช้ใน าร ลี้ยงรับรองและคาบริ าร อง มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ใน าร ้าประชุมตาม มัยประชุมที่
ํา นดไว้

2. คา ลี้ยงรับรอง นวยงานราช าร ติดตอราช าร ตรวจ
งานบริ ารตาม ลั ธรรมาภิบาล คณะศึ ษาดงาน ฯลฯ
3. คาใช้จายใน ารจัดงานวัน ําคัญตางๆ  ชน วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยะม าราช  ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่ 28  ร ฎาคม 2548  รื่อง  ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย
งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรอง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม าร

แ ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร  ารประ วด
แ ันตางๆ  ององค ารบริ าร วนตําบล วางโจน  ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม าร

แ ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร  มาชิ ภา อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
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คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียน ใน าร ้ารับ ารฝึ
อบรมและ ัมมนา  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร  มาชิ ภา อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น และ มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล รือ ลือ ตั้งซอมตางๆ

จํานวน 850,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น และ มาชิ
ภาท้องถิ่น  รือ ลือ ตั้งซอมผ้บริ ารท้องถิ่นและ มาชิ ภาท้อง

ถิ่น
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6
  ร ฎาคม 2561  รื่อง  ารซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาใช้จาย ป็น องรางวัล รือ งินรางวัล ใน ารจัดนิทรรศ ารตางๆ จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา องรางวัล  รือ งินรางวัล ใน ารจัดนิทรรศ าร
ตางๆ 
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม าร

แ ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาพวงมาลา ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม้  ระ ช้า
ดอ ไม้ และพวงมาลา ในงานวัน ําคัญตางๆ  
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง  ดวนที่ ุด ที่  ค ( วจ) 0405.2/ว 119
  ลงวันที่  7  มีนาคม  2561   รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติใน าร
ดํา นิน ารจัด าพั ดุที่ ี่ยว ับคาใช้จายใน ารบริ ารงาน คาใช้
จายใน ารฝึ อบรม  ารจัดงาน และ ารประชุม อง นวยงาน
องรัฐ

คา ํารวจตรวจ อบ ตที่ าธารณะภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ํารวจตรวจ อบ ตที่ าธารณะภายใน
ตําบล
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดแลรั ษาและคุ้มครอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ องแผนดิน ํา รับพล มืองใช้
รวม ัน พ.ศ. 2553
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดแลรั ษาและคุ้มครอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ องแผนดิน พ.ศ. 2544
3) พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน 
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โครง ารจัดอบรมใ ้ความร้ด้าน ฎ มาย ระ บียบ องผ้บริ าร 
พนั งาน จ้า น้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดอบรมใ ้ความร้
ด้าน ฎ มาย ระ บียบ  องผ้บริ าร พนั งาน  จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น  โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา าร
และอา ารวาง คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562   น้าที่ 32  ลําดับที่ 2

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทนนอ วลา
ราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15
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โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต  โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทน
นอ วลาราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่

ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 16

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทํางาน คณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง อบ
ต. วางโจน

จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ าร
ทํางาน คณะผ้บริ าร  มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง อบต. วางโจน โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาวิทยา ร คา อง มนาคุณ คา ดิน
ทาง คาที่พั  คาอา ารและอา ารวาง คาวั ดุอุป รณ และคาใช้
จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ   ป็นไปตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่
ปี พ.ศ. 2561-2564  น้าที่ 182 ลําดับที่ 4
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โครง ารวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารวันท้องถิ่นไทย โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาอา ารและ ครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ใน ารรําลึ ถึงวัน ําคัญ องท้องถิ่นไทย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 186 ลําดับที่ 5
 

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน รถยนต วน ลาง รถน้ําดับ พลิง
อ น ประ งค รถจั รยานยนต  ครื่องคอมพิว ตอร  ครื่อง
โทรศัพท โทร าร โต๊ะ  ้าอี้ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562    รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตางๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ครื่อง จาะ
ระดาษ  มุดประวัติ ้าราช าร ธงชาติ พระบรมฉายา

ลั ษณ ตรายาง ซอง ระดาษ ซองจด มาย ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 23/140



วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

พือจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า  ชน  ลอดไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ฟิว  ปลั๊ ไฟฟ้า  บร อร ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 24/140



วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน ไม้ วาด ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม แ ้วน้ํา จานรอง ถาด  ระติ น้ําแ ็ง น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาล้าง ้องนํา  ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 25/140



วั ดุ อ ร้าง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  ชน ไม้ตางๆ ทอ
นําบาดาล  ัง ะ ี ตะป ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 26/140



วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง   ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครือง น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 27/140



วั ดุ าร ษตร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ าร ษตร  ชน  ปริง
ลอร ปุ๋ย  ป็นต้น  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 28/140



วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผย
แพร   ชน ฟิลม  าตั้ง ล้อง  ลน ซม  ระ ป๋าใ ล้องถาย
รป ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 29/140



วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณ
บันทึ ้อมล  แป้นพิมพ  าย ค บิล  มนบอรด  มา   ครื่องอาน
และบันทึ ้อมลแบบตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 520,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํานั งานและในที่ าธารณะ ตลาดร้านค้า
ชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 30/140



คาบริ ารโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพท คลื่อนที่ คาใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร และคาใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้
บริ าร ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียา ร ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร
น็ต  ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ  คาโด มน นมรายปี ฯลฯ  ตั้งจาย
จา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

งบลงทุน รวม 59,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 21,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 6 ตัวๆละ 3,500  บาท  โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้

จัดซื้อโต๊ะ มบชา จํานวน 8,500 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะ มบชา จํานวน  1  ชุด  โดยมีคุณลั ษณะ  ดังนี้
1) ทําด้วยไม้ ั
2) มีโต๊ะ มบชา 9 ตัว ความ ว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะ ม
ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ํานั งานงบ
ประมาณ ปี 2561 ต้งจายจา งินรายได้
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จัดซื้อแทน ลาวรายงาน (โพ ดียม) จํานวน 20,000 บาท

พื่อจัดซื้อแทน ลาวรายงาน (โพ ดียม)  จํานวน  2  แทน  แทน
ละ  10,000 บาท  โดยมีคุณลั ษณะ  ดังนี้
1.   ป็นวั ดุอะครีลิค รือ ทียบ ทา
2.  ฐานลางมี นาดไมต่ํา วา  ว้าง 40 ซม.  ยาว  40  ซม.
3.  ฐานบนมี นาดไมต่ํา วา   ว้าง  40  ยาว  40  ซม.
4.   งไมต่ํา วา  110  ซม.
ืบราคาจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมี ํา นดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  
ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อ ลื่อยโซยนต จํานวน 7,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ลื่อยโซยนต  จํานวน 1  ครื่อง มีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี นาดไมน้อย วา 2 แรงม้า
2. ความยาว องบารโซ  นาด 12  นิ้ว
ืบราคาจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมได้ ํา นดในมาตรฐาน

ครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท

พื่อจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) จํานวน 4  ชุดๆละ  700
 บาท   ป็น งิน  2,800  บาท  โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
-  ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8MHz
-  ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
-  ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้า นาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222  ลงวันที่  26 ธันวาคม 2561
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
  ลงวันที่  7   ุมภาพันธ  2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุนโครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  (อบต.โค

ะอาด)  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2560  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 1/2561  น้าที่ 31 ลําดับที่ 1

งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา นับ นุนโครง ารจัดงานวันรัฐพิธีในวัน ําคัญ
ตางๆ แ ที่ทํา ารป ครองอํา ภอภ ียว โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลววันที่ 24 มิถุนายน 2559
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3  มษายน 2560   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564)  น้าที่ 183  ลําดับที่ 6

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ํารวจความพึงพอใจในด้าน ารใ ้บริ ารแ
ประชาชน  ชน  ารออ แบบ อบถาม  ารวิ คราะ ้อมล และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ียว ้อง 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,566,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,957,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,957,600 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,248,540 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ ารปรับปรุง งิน
ดือน จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย องคลัง 
2. ตําแ นง นั วิชา าร งินและบัญชี
3. ตําแ นง  จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ 
4. ตําแ นง  จ้าพนั งานพั ดุ
ตั้งจายจา งินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือที่ มท 0809.3/ว293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่6)และประ าศ  .อบต
.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5)

งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตําบล  ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือที่ มท 0809.3/ว293 ลว. 9  ุมภาพันธ 2559
  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประ าศ 
.อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินประจําตําแ นงผ้อํานวย าร องคลัง ตั้งจาย
จา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ที่ มท 0809.3/ว293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่6) และประ าศ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป

ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร บิ จาย งิน ดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) และ ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน าร
บริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น  รื่อง  ํา นดมาตรฐาน ลาง าร
บริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น (ฉบับที่10)

คาจ้างล จ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างล จ้างประจํา ตําแ นง  จ้าพนั งาน าร งิน
และบัญชื จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระ
คาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคล ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 308,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
2. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
3. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระ
คาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคล ององค รป ครอง วนท้องถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
2. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
3. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระ
คาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคล ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 607,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ตั้ง
จายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาใ ้แ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช ารที่ได้

รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติและวัน ยุดราช
าร ต้ะงจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
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คา ชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน  ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี ิทธิ
บิ คา ชา ได้ตามที่ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ํา นด ตั้งจาย
จา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลผ้
มี ิทธิ์ได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ. 2560
2) พระราช ฤษฎี า  งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ
.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 165,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
2. คาโฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่ง
พิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลว. 9 ธันวาคม 2559  รื่อง   ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3/ว1916 ลว. 19
  ันยายน 2560
5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลว.13
  ันยายน 2560

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรอง นวยงานราช าร ติดตอ
ราช าร ตรวจงานบริ ารงานตาม ลั ธรรมาภิบาล คณะศึ ษาด
งาน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28
  ร ฎาคม 2548  รื่อง  ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งินคา
รับรอง รือคา ลี้ยงรับรอง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียน ้ารวมอบรม
ัมมนา คาที่พั  คาพา นะใน าร ดินทาง

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั  คา บี้ย ลี้ยงใน
าร ดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราฃ าร รือไป

อบรม ัมมนา องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. คาใช้จายใน ารพัฒนาจัด ็บรายได้ อง อบต. จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บราย
ได้  ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษี
ที่ดินและ ิ่งปล ร้างที่ ฎ มาย ํา นด และ าร ตรียม ารรอง
รับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง  ตั้งจายจา งินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.3/ว462 ลว. 28  ุมภาพันธ ๒๕๕๑
3.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว483 ลว. 19
  ุมภาพันธ 2561
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ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บราย
ได้  ององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดย ารจัดทํา รือปรับ ้อมล
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน และ ารจัดทําฐาน ้อมลใน าร
จัด ็บรายได้ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  ชน  ารจัดทําฐาน
้อมลที่ดินและ ิ่งปล ร้าง  พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ
ิ่งปล ร้างที่ ฎ มาย ํา นด และ าร ตรียม ารรองรับ ารจัด
็บภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง  ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือ

ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.3/ว462 ลว. 28  ุมภาพันธ ๒๕๕๑
3.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว483 ลว. 19
  ุมภาพันธ 2561

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย  ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน รถจั รยานยนต  ครื่อง
คอมพิว ตอร โต๊ะ  ้าอี้ ฯลฯ ที่อยในความดแล อง องคลัง  ตั้ง
จายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว. 22
 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตาง ๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษถาย อ าร  มุด ปา า  ครื่อง ย็บ
ระดาษ  ครื่อง จาะ ระดาษ แบบพิมพตางๆ  ิ่งพิมพที่ได้จา
ารซื้อ รือ ารจ้าง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม

ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่อง
แตง าย อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2.  นัง ือ รม ง ริมป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว. 
16  ร ฎาคม 2556
3.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลว. 
6  ิง าคม 2556
4.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 
9 มิถุนายน 2558
5.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559
6.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
 ม ราคม 2561
7.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลว. 1
  ุมภาพันธ 2562
8.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลว. 29
 มีนาคม 2562
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน ครื่อง ใช้ในรถยนต
และรถจั รยานยนตทุ ชนิด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559
2.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
 มีนาคม 2561
3.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
 ม ราคม 2561

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณบันทึ
้อมล ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร  มา   าย ค
บิ้ล  มนบอรด  ครื่องอานและบันทึ ้อมล โปรแ รม
คอมพิว ตอร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559
2.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
 มีนาคม 2561
3.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
 ม ราคม 2561
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งบลงทุน รวม 1,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ อน ประ งค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

พื่อจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ อน
ประ งค (Smart Card Reader) จํานวน 2 ชุด ๆละ 700
.-บาท คุณลั ษณะพื้นฐานมีดังนี้
- ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ อน
ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
-มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้า นาด 5Volts, 3 Volts และ 1.8 Volt
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

-  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.7/ว4222 ลว. 26 ธันวาคม 2561
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลว
. 7  ุมภาพันธ 2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,945,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารดับ พลิงใน ถานศึ ษาระดับประถมศึ ษา จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความร้ใน
ารดับ พลิงใน ถานศึ ษาระดับประถมศึ ษาใ ้แ โรง รียนใน
ตตําบล วางโจน  โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คา

วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562   น้าที่ 26  ลําดับที่ 2

โครง ารดับ พลิงใน ถานศึ ษาระดับมัธยมศึ ษาปีที่ 6 จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความร้ใน
ารดับ พลิงใน ถานศึ ษาโรง รียนใน ตตําบล วางโจน  โดยมี

คาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณและคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562   น้าที่ 26  ลําดับที่ 1
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โครง ารป้อง ัน ารบาด จ็บทางถนน (RTI) จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ัน ารบาด จ็บ
ทางถนน (RTI) โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ใน ารดํา นินโครง ารป้อง ัน ารบาด จ็บทาง
ถนน (RTI) ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.5/ว 661  ลงวันที่  7  มีนาคม  2561
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  น้าที่ 174 ลําดับที่ 6
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
6)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
7)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 16
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โครง าร พิ่มศั ยภาพ (RTI) จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร พิ่มศั ยภาพ RTI 
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุอุป รณตางๆ ใน ารดํา นิน
าร องคณะ รรม าร RTI และ นวยงานราช ารในพื้นที่ และ

คาใช้จายอื่นๆ ใน ารดํา นิน ารตามโครง าร ฯลฯ   ป็นไปตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 16

โครง ารแมบ้านดับ พลิง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารโครง ารแมบ้านดับ
พลิง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  น้าที่ 175  ลําดับที่ 17
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โครง ารอบรมใ ้ความร้ใน ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความร้ใน
ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด โดยมีคาใช้จายประ อบ

ด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ  ป็นไป
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0810.6/ว 3188  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2562

โครง ารอบรมอา า มัคร อปพร. ตําบล วางโจน จํานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมอา า มัคร อป
พร. ตําบล วางโจน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คา
วิทยา ร คา ถานที่ คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาที่พั  คา ดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินโครง าร ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร  ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  น้าที่ 176  ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 49/140



โครง ารอบรมอา า มัคร ้ชีพ ้ภัย จํานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมอา า มัคร ้ชีพ ้
ภัย  โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คา ถาน
ที่ คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาที่
พั  คา ดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นิน
โครง าร ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร  ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวัน
ที่ 17   ันยายน 2553
3) ประ าศคณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  น้าที่ 175  ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง ายใน ิจ รรมงานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย  พื่อใ ้ ิดความปลอดภัยน ารทํางานและลด
อันตรายใน ารทํางานตามภาร ิจ ององค ารบริ าร วนตําบล
วางโจน

ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 ม ราคม 2561
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งบลงทุน รวม 3,540,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,540,000 บาท
ครุภัณฑยานพา นะและ น ง

จัดซื้อรถยนตบรรทุ น้ําดับ พลิงแบบอ น ประ งค นาดบรรจุไม
น้อย วา 8,000 ลิตร

จํานวน 3,500,000 บาท

จัดซื้อรถยนตบรรทุ นําดับ พลิงแบบอ น ประ งค  นาดบรรจุไม
น้อย วา 8,000 ลิตร จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
- รถยนตบรรทุ นําดับ พลิงแบบอ น ประ งค ชนิด 6 ล้อ  นาด
ความจุไมน้อย วา 8,000  ลิตร
-   ครื่องยนตดี ซล  ําลังแรงม้าไมน้อย วา 240 แรงม้
-   ป็นราคาพร้อมปั้มและอุป รณดับ พลิง
ตั้งจายจา งินรายได้  ืบราคาตามท้องตลาด นื่องจา  ไมมี
ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565    น้าที่  238  ลําดับที่  28  
ครุภัณฑ ครื่องดับ พลิง

จัดซื้อครุภัณฑดับ พลิง จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังดับ พลิงชนิด ABC  นาด 15
 ปอนด จํานวน 5 ถังๆละ 1,800  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังดับ พลิงชนิด co2   นาด  10
  ปอนด  จํานวน 2 ถังๆละ  3,500  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ายดับ พลิง 1.5 นิ้ว ยาว 20  มตร  ้อตอ
ทอง ลือง จํานวน 1  ้นๆละ 11,500  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ายดับ พลิง 2.5 นิ้ว ยาว 20  มตร  ้อตอ
ทอง ลือง จํานวน 1  ้นๆละ 12,500  บาท  
ตั้งจายจา งินรายได้   ืบราคาจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมี
ํา นดในมาตรฐานครุภัณฑ   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4

 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2561   น้าที่ 38 ลําดับ
ที่ 32

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

อุด นนโครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย อง
ลุมโซนนิ่งที่ 11

จํานวน 5,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,850,619 บาท

งบบุคลากร รวม 4,484,151 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,484,151 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 2,754,898 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแ นง  จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแ นง พนั งานคร  จํานวน  9  อัตรา
ตั้งจายจา รายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะพนั งานคร  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นงคร คศ.2 จํานวน 9 อัตรา  ดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12  ดือน
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
3.) นัง ือดวนที่ ุด ที่ ศธ.0206.7/ว 8 ลว 22 พฤษภาคม  2558
  รื่องพระราชบัญญัติ งิน ดือน  งินวิทยะฐานะ และ งินประจํา
ตําแ นง ้าราช ารครและบุคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2558

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 1,243,253 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง  ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน  1  อัตรา 
2.  ตําแ นง  ผ้ชวย ัว น้าศนยพัฒนา ด็ ล็  จํานวน 2 อัตรา
3. ตําแ นงผ้ชวยครผ้ดแล ด็   จํานวน  8 อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน  1  อัตรา   
2. ตําแ นงผ้ชวย ัว น้าศนยพัฒนา ด็ ล็  จํานวน  2  อัตรา
3. ตําแ นงผ้ชวยครดแล ด็    จํานวน 8 อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน รวม 1,359,468 บาท
ค่าตอบแทน รวม 386,400 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง  80,000  บาท

ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป ติและวัน ยุดราช าร 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

คา ชาบ้าน จํานวน 56,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี
ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559   รื่อง   ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 220,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2561  รื่อง ประ ภทและอัตราคา ลา รียนใน
ถานศึ ษา อง อ ชนประ ภทอาชีวศึ ษา

3)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559   รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง าร
ศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 743,068 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจ้าง มาบริ ารตางๆ จํานวน 96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คา ย็บป นัง ือ คา ้า ลม นัง ือ  ฯลฯ
2. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
3. คาโฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1.  คา ลี้ยงรับรอง นวยงานราช าร ติดตอราช าร ตรวจ
งานบริ ารตาม ลั ธรรมาภิบาล คณะศึ ษาดงาน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่ 28  ร ฎาคม 2548  รื่อง  ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย
งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรอง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช ารพนั งาน วนตําบล จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 422,068 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน อาคารศนยพัฒนา ด็ ล็  รั้ว  ้องน้ํา ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562    รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตางๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ครื่อง จาะ
ระดาษ  มุดประวัติ ้าราช าร ธงชาติ พระบรมฉายา

ลั ษณ ตรายาง ซอง ระดาษ ซองจด มาย ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 60/140



วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน ไม้ วาด ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม แ ้วน้ํา จานรอง ถาด  ระติ น้ําแ ็ง น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาล้าง ้องนํา  ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง   ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครือง น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณ
บันทึ ้อมล  แป้นพิมพ  าย ค บิล  มนบอรด  มา   ครื่องอาน
และบันทึ ้อมลแบบตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ ในตําบล ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:35 น้า : 63/140



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา ศนยพัฒนา ด็ ล็ ในตําบล ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอ้งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529  ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  ันยายน 2560
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม ้าอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,781,227 บาท
งบดาเนินงาน รวม 4,093,227 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,903,470 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ิจ รรมต้านยา พติดภายใน ถานศึ ษา จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน  โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา ตามแผนพัฒนา ี่ปี (2561-2564) โดย
ถือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ด้งนี้

1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) พ.ร.บ.  ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542   มวด 4
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  มวด 1

  ้อ 7 
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โครง ารจัดงาน ง ริมและพัฒนา ด็ และ ยาวชน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน  ชน งานวัน ด็ แ งชาติ วัน
ยาวชนแ งชาติ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุ
อุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา ตามแผนพัฒนา ี่ปี (2561-2564) โดย
ถือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ด้งนี้

1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) พ.ร.บ.  ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542   มวด 4
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  มวด 1

  ้อ 7 
โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา จํานวน 499,970 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา ศนย
พัฒนา ด็ ล็  6 แ ง  จํานวน 215 คน ๆละ 1,700 บาท  ป็น
งิน 365,000 บาท  มีดังนี้
1. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา   ํา รับ ศพด.บ้านบัวพั

วียน  ด็ จํานวน   60   คน ๆ ละ 1,700 บาท    ป็น
งิน  102,000   บาท
2. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา   ํา รับ ศพด.บ้าน นอง ุง
  ด็ จํานวน 47  คน ๆ ละ 1,700 บาท     ป็น งิน 79,900  บาท 
3. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา   ํา รับ ศพด.บ้านดอน
จําปา  ด็ จํานวน 44  คน ๆ ละ 1,700 บาท     ป็น งิน  74,800
   บาท
4. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.วัด ฝอแฝง  ด็
จํานวน 26    คน ๆ ละ 1,700 บาท     ป็น งิน 44,200    บาท
5. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา   ํา รับ ศพด.วัด จดีย  ด็
จํานวน  20   คน ๆ ละ 1,700 บาท     ป็น งิน  34,000  บาท
6. โครง ารจัดซื้อวั ดุทาง ารศึ ษา   ํา รับ ศพด.วัดราษฎร
ามัคคี  ด็ จํานวน  18   คน ๆ ละ 1,700 บาท     ป็น
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งิน  30,600   บาท
และ พื่อ นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา
ด็ ล็  (คาจัด าร รียน าร อน/ราย ัว  คา ครื่องแบบนั
รียน คา นัง ือ รียน คาอุป รณ าร รยน และคา ิจ รรมพัฒนา
ผ้ รียน)
โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.บ้านบัว
พั วียน  ด็ จํานวน   22   คน ๆ ละ 1,130 บาท    ป็น
งิน  24,860   บาท
2. โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.บ้าน
นอง ุง  ด็ จํานวน 30  คน ๆ ละ 1,130 บาท     ป็น

งิน  33,900  บาท 
3. โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.บ้าน
ดอนจําปา  ด็ จํานวน 22  คน ๆ ละ 1,130 บาท     ป็น
งิน  24,860   บาท
4. โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.วัด ฝอ
แฝง  ด็ จํานวน 18    คน ๆ ละ 1,130 บาท     ป็น งิน 20,340
    บาท
5. โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.วัด
จดีย  ด็ จํานวน  15   คน ๆ ละ 1,130 บาท     ป็น
งิน  16,950  บาท
6. โครง นับ นุนคาใช้จาย ารจัด ารศึ ษา  ํา รับ ศพด.วัด
ราษฎร ามัคคี  ด็ จํานวน  12   คน ๆ ละ 1,130 บาท     ป็น
งิน  13,560   บาท
ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา โดยถือปฎิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ ว
 ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครง ารนําน้อง น โล ว้าง จํานวน 150,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน  ชน  โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา ตามแผนพัฒนา ี่ปี (2561-2564) โดย
ถือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ด้งนี้

1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) พ.ร.บ.  ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542   มวด 4
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  มวด 1

  ้อ 7 
โครง ารวันวิทยาศา ตรแ งชาติ จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน  ชน โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา ตามแผนพัฒนา ี่ปี (2561-2564) โดย
ถือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ด้งนี้

1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) พ.ร.บ.  ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542   มวด 4
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  มวด 1

  ้อ 7 
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็
ล็  6 แ ง

จํานวน 1,053,500 บาท

โครง ารอา าร ลางวัน
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา  ศนยพัฒนา
ด็ ล็  ทั้ง  6  แ ง  โครง ารอา าร ลางวัน  ( ด็ ล็   215
  คน)  ตั้งไว้  1,053,500  บาท
1. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.บ้านบัวพั วียน  จํานวน  60
  คน   ป็น งิน  294,000  บาท
2. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.บ้าน นอง ุง  จํานวน  47
  คน   ป็น งิน  230,300  บาท
3. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.บ้านดอนจําปา  จํานวน  44
  คน   ป็น งิน  215,600  บาท
4. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.วัด ฝอแฝง  จํานวน  26
  คน   ป็น งิน  127,400  บาท
5. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.วัด จดีย  จํานวน  20
  คน   ป็น งิน  98,000  บาท
6. โครง ารอา าร ลางวัน  ศพด.วัดราษฎร ามัคคี  จํานวน  18
  คน   ป็น งิน  88,200  บาท
ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา โดยถือปฎิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ ว
 ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค่าวัสดุ รวม 2,189,757 บาท
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คาอา าร ริม (นม) จํานวน 2,189,757 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม)  ํา รับ
โรง รียนใน ัง ัด  พฐ  7แ ง  มีดังนี้
1. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. คุรุราษฎร
วิทยา  ด็ จํานวน 237 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน    ป็น งิน 481,868.40 บาท
2. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. ชุมชนบ้านบัวพั

วียน   ด็ จํานวน 171 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน    ป็น งิน 347,677.20 บาท
3. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. บ้าน วางโจนโนน
ทอง  ด็ จํานวน 107 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน    ป็น งิน 217,552.40 บาท
4. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. บ้านดอน
จําปา    ด็ จํานวน 156 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน    ป็น งิน 317,179.20 บาท
5. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. บ้าน วนอ้อย   ด็
จํานวน 101 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน    ป็น
งิน 205,353.20 บาท
6. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. บ้าน นอง ุง  ด็
จํานวน 232 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน    ป็น
งิน 471,702.40 บาท
7. โครง ารคาอา าร ริม (นม)  ํา รับ ร.ร. บ้าน นองปอ
แดง  ด็ จํานวน 73 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน    ป็น
งิน 148,423.60 บาท

ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา โดยถือปฎิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ ว
 ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,688,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,688,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง ารคายภาษาอัง ฤษนาร้ อา ซียน จํานวน 80,000 บาท

โครง ารคายภาษาอัง ฤษนาร้ อา ซียน โรง รียนชุมชนบ้านบัว
พั วียน  ป็น งิน 80,000 บาท

โครง ารคายยุวชน รียนร้ ารดํา นินชีวิต จํานวน 70,000 บาท

โครง ารคายยุวชน รียนร้ ารดํา นินชีวิต โรง รียนบ้านดอน
จําปา  ป็น งิน 70,000 บาท

โครง ารจัด ารแ ง ันพัฒนา ารและทั ษะทางวิชา าร จํานวน 80,000 บาท

โครง ารจัด ารแ ง ันพัฒนา ารและทั ษะทาง
วิชา าร โรง รียนบ้าน วนอ้อย  ป็น งิน 80,000 บาท

โครง ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั รียนและ ยาวชน ในตําบล
วางโจน

จํานวน 80,000 บาท

โครง ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั รียนและ ยาวชน ในตําบล
วางโจน ตามศา ตรพระราชา โรง รียนบ้าน นอง ุง

โครง ารรวมแ ง ัน ีฬาภายใน ลุมตําบล วางโจน จํานวน 70,000 บาท

โครง ารรวมแ ง ัน ีฬาภายใน ลุมตําบล วางโจน โรง รียนคุรุ
ราษฎรวิทยา  ป็น งิน 70,000 บาท
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โครง ารอา าร ลางวันนั รียนโรง รียนใน ัง ัด พฐ ทั้ง 7 
โรง รียน

จํานวน 4,308,000 บาท

พื่อตั้งจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน  ํา รับโรง รียนใน
ัง ัด  พฐ  7 แ ง  มีดังนี้

1. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. คุรุราษฎรวิทยา  ด็
จํานวน 237 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 948,000 บาท
2. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. ชุมชนบ้านบัวพั

วียน   ด็ จํานวน 171 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน    ป็น งิน 684,000 บาท
3. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. บ้าน วางโจนโนน
ทอง  ด็ จํานวน 107 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 428,000 บาท
4. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. บ้านดอนจําปา    ด็
จํานวน 156 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 624,000 บาท
5. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. บ้าน วนอ้อย   ด็
จํานวน 101 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 404,000 บาท
6. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. บ้าน นอง ุง  ด็
จํานวน 232 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 928,000 บาท
7. โครง ารอา าร ลางวัน   ํา รับ ร.ร. บ้าน นองปอแดง  ด็
จํานวน 73 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    ป็น
งิน 292,000  บาท
ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา โดยถือปฎิบัติตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๓๘๘๖ ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น
2) ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ ว
 ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 93,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 93,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจัดซื้อวาร าร น้ง ือพิมพ จํานวน 93,000 บาท

พื่อ ป็นรายจายใน ารจัดซื้อวาร าร   นัง ือพิมพ  ํา รับใช้ใน
ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบลและ ํา รับที่อานประจํา ม

บ้าน  และโรง รียนในพื้นที่
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,977,199 บาท
งบบุคลากร รวม 1,475,199 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,475,199 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 693,680 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร อง าธารณ ุ
2. ตําแ นง  จ้าพนั งาน าธารณ ุ

ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ผ้อํานวย าร อง าธารณ ุ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 643,519 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้าง  จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ นง พนั งาน ับรถ ยะ  จํานวน 2 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป
1. ตําแ นง คนงานประจํารถ ยะ  จํานวน 2 อัตรา
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพ ั่วคราว องพนั งานจ้าง  จํานวน  5
  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ นง พนั งาน ับรถ ยะ  จํานวน 2 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป
1. ตําแ นง คนงานประจํารถ ยะ   จํานวน 2 อัตรา
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน รวม 2,142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง  50,000  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป ติและวัน ยุดราช าร 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

คา ชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี
ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559   รื่อง   ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 920,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1.  คา ย็บป นัง ือ คา ้า ลม นัง ือ  ้อบัญญัติ  ้อ
บังคับ  ฯลฯ
2. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
3. คาตั ิ่งปฎิ ลมลฝอย
4.โฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช ารพนั งาน วนตําบล จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
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โครง ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน จํานวน 800,000 บาท

โครง ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน
พื่อจาย  ป็นคา
- ฝึ อบรม พิ่มพนความร้ผ้ปฏิบัติ ารแพทยฉุ ฉิน
- ศึ ษาดงาน
- จัดซื้อ ครื่องแตง าย  ํา รับผ้ปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทยฉุ
ฉิน
- คาวั ดุ ารแพทยที่จํา ป็นและ วชภัณฑ  ํา รับบริ าร
ประชาชน 
- คาจ้าง มาบริ ารผ้ปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทยฉุ ฉินที่
ปฏิบัติงานประจําชุดปฏิบัติ ารฉุ ฉิน องตําบล วางโจน  พื่อใ ้
บริ ารตลอด 24 ชั่วโมง
- คาใช้จายใน ารประชา ัมพันธชุดปฏิบัติ ารแพทยฉุ ฉิน
ประจําตําบล วางโจน
- คาจ้าวง มา ํา รับรถรับ- ง ผ้ป่วยบาด จ็บจา อุบัติ ตุ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
  ันยายน 2553  รื่อง  ารดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ าร
แพทยฉุ ฉิน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) ประ าศคณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน  รถ ็บ ยะ  ครื่องคอมพิว ตอร  โทร
าร โต๊ะ  ้าอี้ ฯลฯ 

ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562    รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตางๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ครื่อง จาะ
ระดาษ  มุดประวัติ ้าราช าร ธงชาติ พระบรมฉายา

ลั ษณ ตรายาง ซอง ระดาษ ซองจด มาย ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง ายในงาน าธารณ ุ   ารจัด ็บ
ยะ  พื่อใ ้ ิดความปลอดภัยน ารทํางานและลดอันตรายใน
ารทํางานตามภาร ิจ ององค ารบริ าร วนตําบล วางโจน

ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 ม ราคม 2561

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณ
บันทึ ้อมล  แป้นพิมพ  าย ค บิล  มนบอรด  มา   ครื่องอาน
และบันทึ ้อมลแบบตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

โครง ารรณรงคและแ ้ไ ปัญ ายา พติด To Be number one จํานวน 360,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ มบ้านในตําบล วางโจน 18  ม
บ้าน ๆ บ้านละ 20,000 บาท  ป็น งิน 360,000 บาท ใน าร
ดํา นินงานตามแนวทาง โครง ารพระราชดําริ ด้าน าธารณ
ุ  ตามระ บียบ ดังนี้

1) แนวทางประมาณ ารรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จาย รองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุ   ององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 776,800 บาท
งบดาเนินงาน รวม 640,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารควบคุมและป้อง ัน
โรคติดตอ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุ
อุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทนนอ วลาราช าร คาอา าร
และอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นิน
โครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15
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โครง ารถุงพลา ติ แล ไ จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทน
นอ วลาราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่

ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15

โครง าร ง ริม ารใ ้ความร้ ี่ยว ับ ิ่งแวดล้อมและ ยะรีไช คิ
ล ารคัดแย ยะและ ยะอินทรีย

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทน
นอ วลาราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่

ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15
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โครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนั บ้านและแมว จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทน
นอ วลาราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่

ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15

โครง ารอบรมใ ้ความร้ าร ําจัดน้ํา ียในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ   คา บี้ย ลี้ยง คาตอบแทน
นอ วลาราช าร คาอา ารและอา ารวาง และคาใช้จายอื่นที่

ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5  มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  น้าที่ 175 ลําดับที่ 15
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง   ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครือง น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร ารแพทย   ชน ทราย
อ บท  คา คมีภัณฑ  วชภัณฑ น้ํายาตางๆ   ครื่องมือวิทยา
ศา ตร  ถุงมือ ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 136,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,800 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อต้บาน ลื่อน 2 ชั้น จํานวน 26,000 บาท

พื่อจัดซื้อต้ อ ารบาน ลื่อน 2 ชั้น จํานวน 2 ชุด ชุดละ 13,000
 บาท  พื่อใช้ใน ารจัด ็บ อ ารใ ้ ป็นระ บียบงายตอ ารค้น
า

โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
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จัดซื้อต้ ย็น จํานวน 9,400 บาท

พื่อจัดซื้อต้ ย็น ํา รับจัด ็บวัคซีน ุนั และแมวและ ฯลฯ
  นาด 7 คิวบิ ฟุต รายระ อียดดังนี้
1.  นาดที่ ํา นด ป็นความจุภายใน ั้นต่ํา
2.  ป็นรุนที่ได้รับฉลา ประ ิทธิภาพ  บอร 5  อง ารไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแ งประ ทศไทย
3. ารจัดซื้อต้ ย็น นาดอื่นใ ้พิจารณาถึง ารประ ยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอ นือจา ารพิจารณาด้านราคา

ครุภัณฑ าร ษตร

จัดซื้อ ครื่องพนฝอยละอองละ อียด ULV จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องฟ่นฝอยละอองละ อียด ULV ใช้ใน
ารควบคุมและป้อง ัน ิด ารระบาด องโรคไ ้ ลือดออ ใน

ตําบล ตั้งจา าร ืบราคาตามท้องตลาด รายละ อียดดังนี้ 
้อมลทาง ทคนิค

-  ําลัง ครื่องยนต 2.83  โลวัตต / 3.82 แรงม้า
- ควาาม ร็ว ครื่องยนต ง ุด 7400 รอบ/นาที
- ความ ร็วในอัตรารอบ ดิน บา 2800 รอบ/นาที
- ความจุ นาด ครื่องยนค     75.6  มิลลิลิตร
-  ชื้อ พลิง                      น้ํามัน บนซิน
- ความจถังน้ํามัน ชื้อ พลิง   1.8 ลิตร
- น้ํามัน ครื่อง  น้ํามัน ครื่อง SAV 10 W -30     ใน ลม API  
ลุม SF  รือ ง วา ( ครื่องยนต 4 จัง วะ )

- ปริมาณน้ํามัน ครื่อง 0.22 ลิตร 
- คารบ ร ตอร      WALBRO WYK
-ระบบจุดระ บิด  ระบบโซลิต ต
- ระยะพน (แนวระนาบ/แนวตั้ง)  16  มตร
- ความ ร็วลม ง ุด  85  มตร/วินาที
-ปริมาตรอา าศ ง ุดโดยมี ัวพน  845  มตร/ชั่วโมง
-น้ํา นั ครื่อง ( ครื่อง ปลา)   13.3  ิโล รัม
-  นาด  xยx    440*420*595   มิลลิ มตร 
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบอ น ประ งค(smart card reader) จํานวน 1,400 บาท

พื่อจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) จํานวน 2  ชุดๆละ  700
 บาท   ป็น งิน  1,400  บาท  โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
-  ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8MHz
-  ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
-  ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้า นาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222  ลงวันที่  26 ธันวาคม 2561
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
  ลงวันที่  7   ุมภาพันธ  2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 961,161 บาท

งบบุคลากร รวม 550,661 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 550,661 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร อง วั ดิ ารและ ังคม
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร อง วั ดิ ารและ ังคม
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 135,341 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง  50,000  บาท

ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป ติและวัน ยุดราช าร 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

คา ชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี
ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559   รื่อง   ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจ้าง มาบริ าร จํานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คา ย็บป นัง ือ คา ้า ลม นัง ือ  ฯลฯ
2. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
3. คาโฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562

คา ดินทางไปราช ารพนั งาน วนตําบล จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร  มาชิ ภา อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน   ครื่องคอมพิว ตอร โต๊ะ  ้าอี้ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562    รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตางๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ครื่อง จาะ
ระดาษ  มุดประวัติ ้าราช าร ธงชาติ พระบรมฉายา

ลั ษณ ตรายาง ซอง ระดาษ ซองจด มาย ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณ
บันทึ ้อมล  แป้นพิมพ  าย ค บิล  มนบอรด  มา   ครื่องอาน
และบันทึ ้อมลแบบตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อต้ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน จํานวน 14,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะและ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อคอมพิว ตอร ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงาน ํานั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)  ราคา 17,000
 บาท จํานวน 1  ครื่อง
มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 Core) มีความ ร็น ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz  รือดี วา จํานวน 1  นวย

- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive  นาดความจุไม
น้อย วา 120 GB จํานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมระบบ ครือ าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ ม้า
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2562   ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรฐ
ิจและ ังคม

จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ (Ink Tank printer)  จํานวน  1   ครื่อง  โดยมีลั ษณะ

พื้นฐาน ดังนี้
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จัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1  ครื่อง โดยมีลั ษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2561   ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร อบต. วางโจนต้านภัย นาว จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,482,527 บาท

งบบุคลากร รวม 1,480,027 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,480,027 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 728,160 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร องชาง
2. ตําแ นง นายชางโยธา
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร องชาง
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 613,867 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้าง  จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวยชางโยธา
2. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร 
3. ตําแ นง  ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา
4. ตําแ นงผ้ชวยชางไฟฟ้า
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพพนั งานจ้าง  จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ตําแ นง ผ้ชวยชางโยธา
2. ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร 
3. ตําแ นง  ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา
4. ตําแ นงผ้ชวยชางไฟฟ้า
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 975,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
โบนั ) ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง  50,000  บาท

ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง  ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป ติและวัน ยุดราช าร 
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  รื่อง  าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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คา ชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี
ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559   รื่อง   ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2561  รื่อง ประ ภทและอัตราคา ลา รียนใน
ถานศึ ษา อง อ ชนประ ภทอาชีวศึ ษา

3)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559   รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง าร
ศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจ้าง มาบริ ารตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1.  คา ย็บป นัง ือ คา ้า ลม นัง ือ  ฯลฯ
2. คาจ้าง มาบริ ารตางๆ  ชน คาจ้าง มาคนงาน คาจ้าง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
3. คาโฆษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประจําปี และ ื่อ ิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1.  คา ลี้ยงรับรอง นวยงานราช าร ติดตอราช าร ตรวจ
งานบริ ารตาม ลั ธรรมาภิบาล คณะศึ ษาดงาน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่ 28  ร ฎาคม 2548  รื่อง  ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย
งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรอง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช ารพนังาน วนตําบล จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คาที่พั  คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆใน าร ดินทางไป
ราช าร  องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร  มาชิ ภา อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ชน รถ ระ ช้า  ครื่อง
คอมพิว ตอร  โต๊ะ  ้าอี้ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562    รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560  รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณปโภค

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:36 น้า : 107/140



ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ ํานั งานตางๆ  พื่อใช้ใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ครื่อง จาะ
ระดาษ  มุดประวัติ ้าราช าร ธงชาติ พระบรมฉายา

ลั ษณ ตรายาง ซอง ระดาษ ซองจด มาย ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

พือจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า  ชน  ลอดไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ฟิว  ปลั๊ ไฟฟ้า  บร อร ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  ชน ไม้ตางๆ ทอ
น้ําบาดาล  ัง ะ ี ตะป  ิน ทราย ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง   ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครือง น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ าร ษตร  ชน  ปริง
ลอร ปุ๋ย  ป็นต้น  ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:36 น้า : 112/140



วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผย
แพร   ชน ฟิลม  าตั้ง ล้อง  ลน ซม  ระ ป๋าใ ล้องถาย
รป ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณ
บันทึ ้อมล  แป้นพิมพ  าย ค บิล  มนบอรด  มา   ครื่องอาน
และบันทึ ้อมลแบบตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
2)  นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
  ุมภาพันธ 2562
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561
7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงาน ํานั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)  ราคา 17,000
 บาท จํานวน 1  ครื่อง
มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 Core) มีความ ร็น ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz  รือดี วา จํานวน 1  นวย

- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive  นาดความจุไม
น้อย วา 120 GB จํานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมระบบ ครือ าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ ม้า
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2562   ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรฐ
ิจและ ังคม
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จัดซื้อ ครื่องพิมพ จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ล ซอร  รือชนิด LED  าว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 น้า/นาที) ราคา 7,900 บาท
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางไมน้อย วา 27  น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มีความจํา (Memory)  นาดไมน้อย วา 128 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 1 ชอง

-มีชอง ชื่อมระบบ ครือ าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน ครือ ายไร้ าย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Latter,Legal และ Custom

จัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1  ครื่อง
-มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

งานไฟฟ้าถนน รวม 240,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาค อํา ภอภ ียว จํานวน 240,000 บาท

.  อุด นุนไฟฟ้าอํา ภอภ ียว  ตั้งไว้   240,000.-บาท   พื่อจาย
ป็นคาติดตั้ง ม้อแปลง ระแ ไฟฟ้า   มที่  11  บ้านทอง
ําราญ  ตําบล วางโจน   อํา ภอภ ียว จัง วัดชัยภมิ  ตาม

ประมาณ าร อง ารไฟฟ้าอํา ภอภ ียว ปรา ฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 118,900 บาท
งบดาเนินงาน รวม 118,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 118,900 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารปรับปรุงและพัฒนาบอ ยะ จํานวน 118,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารปรับปรุงและพัฒนา
บอ ยะ โดยมีคาใช้จายประ อบคาจ้าง มาะรถแม็คโคร ุด
ดิน และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ   ป็น
ไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)   นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562   รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 730,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ับ คลื่อน ภา ด็ และ ยาวชนตําบล วางโจน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  
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โครง ารคัดแย ยะตอ นื่อง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

โครง ารจัดทําแผน วทีประชาคม ทบทวน พม ติม ารจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศา ตร และ นับ นุน ระบวน ารจัดทํา
แผนชุมชนตําบล วางโจน

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมพัฒนา ตรีตําบล วางโจน จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพโรง รียนผ้ งอายุ จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

โครง ารวันผ้ งอายุปชนียบุคคลตําบล วางโจน จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

โครง าร ง ริมอาชีพประชาชนในตําบล วางโจน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  
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โครง าร ร้างจิต ํานึ ป ป้อง ถาบัน ําคัญ องชาติ พื่อ ร้างความ
มานฉันท

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

โครง ารอบรมใ ้ความร้และ ง ริม ารจัด าร ยะและดแลรั ษา
ิ่งแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

โครง ารอุด นุน ลมพัฒนา ตรีตําบล วางโจน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ฯลฯ
   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ียว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2562  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 448,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 448,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารแ ง ัน ีฬา ชื่อมความ ัมพันธระ วางองค ร จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)   น้า 169 ลําดับที่ 6

โครง ารรวมแ ง ัน ีฬาท้องถิ่น ัมพันธต้านยา พติด จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)   น้า 169 ลําดับที1่
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ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วั ดุ ีฬา จํานวน 98,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬา นับ นุนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน 18  มบ้าน  ชน

ฟุตบอล วอล ลยบอล ตะ ร้อ ฯลฯ ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้

1.พรบ. าร ีฬาแ งประ ทศไทย พ.ศ. 2528
2.พรบ. ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบ
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
ตั้งจายจา งินรายได้   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)   น้า 169 ลําดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 695,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 695,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารบํา พ็ญ ุศลวันธรรม วนะ(วันพระ) จํานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 167
 ลําดับที่ 5
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โครง ารประ พณีบุญบั้งไฟแ น จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 167
 ลําดับที่ 1

โครง ารประ พณีลอย ระทง จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 167
 ลําดับที่ 2
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โครง ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิธีพุทธ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 167
 ลําดับที่ 3

โครง าร ง ริมวัฒนธรรมและ องดีตําบล วางโจน จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 168
 ลําดับที่ 8
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โครง าร ืบ านประ พณี ง รานต จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 168
 ลําดับที่ 9

โครง ารแ ทียนพรรษา จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย   คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องใน
ารดํา นินงาน ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ีย

ว ้อง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10
  ิง าคม 2555   รื่องคาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ  อง องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มวด 1

  ้อ 7  
3.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ้ไ พม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68 
  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   น้า 18
 ลําดับที่ 10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
1. คาออ แบบ รับรองแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้
อ ชน นิติบุคคล  รือบุคลภายนอ ฯลฯ
2. คา งินชด ชยคา อ ร้าง รณีทํา ัญญาแบบปรับราคา (คา K) 
ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง

มาบริ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)  นัง ือดวนที่ ุด  ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่  19
   ันยายน  2560   รื่อง  ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร ชา รือ ารจ้าง
ที่ต้อง ระทําตอ นื่องในปีงบประมาณใ ม แตไมอาจลงนามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลัง

5)  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวันที่ 13
  ันยายน 2560  รื่อง  าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มีความจํา
ป็นตอ นื่อง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,099,000 บาท
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งบลงทุน รวม 4,099,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,099,000 บาท
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็     มที่    3 จํานวน 238,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็      มที่    3
              จํานวน    238,000.-บาท
   บ้าน นองคร้อ จุดที่ 1  บ้านนางคําดี โพธิ์ศรีถึงบ้านนาง ม
มาย  ิ่งชัยภมิ   นาด ว้าง  4.00   มตร ยาว  37

   มตร   นา   0.15    มตร     รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย
วา  148  ตาราง มตร  ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ

อปท   ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565
)  น้าที่ 165    ้อที่   71
    จุดที่ 2  จา บ้านนายวรวุฒิ  โ ใ ญ   นาด ว้าง   4.00
    มตร
    ยาว  17   มตร    นา   0.15    มตร   รือมีพื้นที่ คอน รีตไม
น้อย วา   48  ตาราง มตร  ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา
รับอปท   ล ที่ ทถ.-2-203

 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565
)  น้าที่ 165    ้อที่   71
    จุดที่ 3  จา บ้านนายพรมดี  วันทา ียว   นาด
ว้าง      4.00    มตร    ยาว  40   มตร    นา   0.15

    มตร   รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา    160  ตาราง
มตร  ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับอปท   ล ที่ ทถ.-2-
203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565
)  น้าที่ 165    ้อที่   70
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  10 จํานวน 238,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  10
             จํานวน    238,000.-บาท  ปิดทับผิวลาดยาง ดิม  าย
บ้านนายฉลอง  ชัย ลง – บ้านนายยล  ครอ ศรี   นาด
ว้าง  4.00   มตร   ยาว  94.00   มตร    นา  0.15

   มตร    รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  360   ตาราง
มตร ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-
203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 2   น้าที่  17   ้อที่   38

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  12 จํานวน 243,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  12
             จํานวน    243,000.-บาท  ายศนยปฎิบัติธรรมวิมุตติ
ุ    วัดบัวบาน

    นาด ว้าง  4.00   มตร   ยาว  90.00   มตร    นา  0.15
   มตร
  พร้อมทอระบายน้ํา 0.40 X 1.00   มตร จํานวน  7 ทอน   รือ
มีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  360   ตาราง มตร ตามแบบมาตร  
  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่  14  ้อที่   17
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  13 จํานวน 243,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  13
      จํานวน    243,000.-บาท  ายบ้านนายบุญถม  งอ นา

ียว – บ้านนายอุดม  บุตะ ียว   นาด ว้าง  3.00
   มตร   ยาว  110.00   มตร    นา  0.15   มตร  พร้อมทอ
ระบายน้ํา 0.30 X 1.00   มตร จํานวน   8   ทอน 
  รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  330   ตาราง มตร ตามแบบ
มาตร  
  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 2   น้าที่  17   ้อที่   36

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  14 จํานวน 246,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  14
         จํานวน    246,000.-บาท   าย น้าโรง รียน วางโจน
ศึ ษา    นาด ว้าง  4.00   มตร   ยาว  94.00
   มตร    นา  0.15   มตร    พร้อมทอระบายน้ํา 0.40 X 1.00
   มตร จํานวน   10   ทอน    รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย
วา  384   ตาราง มตร ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา
รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-203

 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3  น้าที่ 15…….. ้อที่  …22…….
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  16 จํานวน 233,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  16
         จํานวน    233,000.-บาท  บ้านใ ม ทพประทาน  าย
บ้านนางคุณมี   ดา ถึง บ้านนายจรัล   นาด ว้าง  4.00
   มตร   ยาว  92.00   มตร    นา  0.15   มตร   รือมี
พื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  352   ตาราง มตร ตามแบบ
มาตร   ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3  น้าที่ 15   ้อที่  24

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  4 จํานวน 246,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  4
 จํานวน  250,000.-บาท  ายนานายปัญญา  ประ ม พชร   นาด
ว้าง  4.00   มตร   ยาว  95.00   มตร    นา  0.15   มตร รือ

มีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา   380   ตาราง มตร ตามแบบ
มาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท  
     ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่ 12   ้อที่   7
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  6 จํานวน 246,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  6
                  จํานวน    246,000.-บาท
  ายนานาย ถาพร  ชนชนะชัย   นาด ว้าง  4.00
   มตร  ยาว  95.00   มตร    นา  0.15   มตร พร้อมทอระบาย
น้ํา 0.30 X 1.00   มตร  จํานวน   10  ทอน   รือมี
พื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  384   ตาราง มตร ตามแบบ
มาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท       ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่  13   ้อที่   12

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  7 จํานวน 244,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  7
                  จํานวน    244,000.-บาท
     ายป่าช้า ชื่อมบ้านดอน  นาด ว้าง  4.00   มตร   
   ยาว  95.00   มตร    นา  0.15   มตร พร้อมทอระบาย
น้ํา 0.30 X 1.00   มตร
   จํานวน   6   ทอน   รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  
    380   ตาราง มตร ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท
  
     ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 2   น้าที่  15   ้อที่   24
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  8 จํานวน 233,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  8
                  จํานวน    233,000.-บาท   ายบ้านนางคํานาง – 
นองอึง    นาด ว้าง  4.00   มตร    ยาว  90.00

   มตร    นา  0.15   มตร พร้อมทอระบายน้ํา 0.30 X 1.00
   มตร  จํานวน   8   ทอน   รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  
 360   ตาราง มตร ตามแบบมาตร  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท  
     ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่  13   ้อที่   13

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  9 จํานวน 235,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็    มที่  9
             จํานวน    235,000.-บาท
    ปิดทับคอน รีต ดิม  ายบ้านนางคําปุ่น  – บ้านนางทองใ  
    นาด ว้าง  4.00   มตร   ยาว  93.00   มตร    นา  0.15
   มตร
    รือมีพื้นที่ คอน รีตไมน้อย วา  360   ตาราง มตร ตามแบบ
มาตร  
  ฐานทาง ลวง ํา รับ อปท    ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่  13   ้อที่   14
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็  มที่ 1 จํานวน 245,000 บาท

บ้านบัวพั วียน  จุดที่ 1  ายบ้านนางลําพันธ ถึง บ้านนาง
ปวีณา ทองลาด  นาด ว้าง  2.50   มตร   ยาว  65
   มตร    นา  0.15   มตร
รือมีพื้นที่คอน รีตไมน้อย วา  162.50  ตาราง มตร  ตามแบบ

มาตรฐานทาง ลวง ํา รับ อปท   ล ที่ ทถ.-2-203
 -   ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -   ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565
)     น้าที่  162     ้อที่   65
     จุดที่ 2   ายนางาม  นาด ว้าง  4.00    มตร   ยาว  52.00
   มตร 
      นา  0.15   มตร  รือมีพื้นที่คอน รีตไมน้อย วา  208
   ตาราง มตร  
    พร้อมวางทอ ระบายน้ํา  นาด 0.30 X 1.00
    มตร  จํานวน  6  ทอน 
    ตามแบบมาตรฐานทาง ลวง ํา รับ อปท   ล ที่ ทถ.-2-203
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565)   ฉบับ
ที่ 3    น้าที่ 11     ้อที่   1

โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  15  บ้าน นอง ะ ดา จํานวน 240,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา    มที่  15  บ้าน นอง
ะ ดา   จํานวน    240,000.-บาท

 จา บ้านนาย มบัติ  ออนอุทัย ถึงบ้านนายอินทร  โ ุย   นาด
                0.40 X 1.00  มตร   ยาว  84   มตร  บอพั พร้อม
ฝาปิด  8  บอ  พร้อมบอพั และฝาปิดตระแ รงแ ล็   ตามแบบ
มาตรฐานทาง ลวง ํา รับ  อปท. ล ที่ ทช-5-101/45 และ ทถ
 -5-301
                -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ.2537

                -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับที่ 2   น้าที่  168   ้อที่   14
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โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  18  บ้าน วางโจน จํานวน 244,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา    มที่  18  บ้าน วาง
โจน  จํานวน    244,000.-บาท
      จา บ้านนายบัวลา  ตระ ลศรี ถึงบ้านนาย ะอาด  คําภ

ียว   
       นาด 0.40 X 1.00  มตร   ยาว 86   มตร   พร้อมบอพั
และฝาปิด
                ตระแ รงแ ล็   ตามแบบมาตรฐานทาง ลวง ํา
รับ อปท. ล ที่

                ทช-5-101/45 และ ทถ -5-301
                -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ.2537

                -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับ พิ่ม ติม 3/2562   น้าที่ 17   ้อที่ 5

โครง ารปรับปรุงซอมแซมถนน ้า พี้นที่ าร ษตร  มที่   17 จํานวน 244,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน ้า พี้นที่ าร ษตร   ม
ที่   17  จํานวน  244,000.-บาท
     บ้านดอนจําปา   ายใต้ฝาย ลวง ไปลํา ้วยนา ี โดย ารลง
ดินล รัง   นาด ว้าง  4.00   มตร   ยาว  1,100
   มตร    นา  0.20   มตร ตามแบบมาตร      ฐาน รม าร
ป ครอง     ระทรวงม าดไทย   ล ที่ ท-1-06
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 164. ้อที 63 

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:37 น้า : 135/140



โครง ารปรับปรุงซอมแซมถนน ้า พี้นที่ าร ษตร  มที่  2 จํานวน 237,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน ้า พี้นที่ าร ษตร   ม
ที่  2   จํานวน   237,000.-บาท
    บ้านโนนทอง  ายจา อถังประปา ถึงนานายพรมรินทร   ย็น

ียว 
     โดย ารลงดินล รังและ ินคลุ   นาด ว้าง  4.00
  มตร ยาว 180   มตร ดินถม นาโดย ฉลี่ย  นา  0.95
   มตร   ินคลุ นาโดย ฉลี่ย  0.15   มตร  พร้อมวางทอระบาย
น้ํา  นาด 0.80 X 1.00   มตร  จํานวน  12  ทอน    ตามแบบ
มาตร  ฐาน รม ารป ครอง  ระทรวงม าดไทย   ล ที่ ท-1-06
   และแบบมาตรฐานงานทาง  ํา รับองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ทถ-2-304
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565
)  น้าที่ 164   ้อที่   56

โครง ารปรับปรุงซอมแซมถนน ้า พี้นที่ าร ษตร  มที่  5 จํานวน 244,000 บาท

ายบ้านดอนจําปา ถึง บ้านโนนทอง โดย ารลงดินล รัง  นาด
ว้าง  

   4.00   มตร   ยาว  1,100   มตร    นา  0.20   มตร ตามแบบ
มาตร  
    ฐาน รม ารป ครอง     ระทรวงม าดไทย   ล ที่ ท-1-06
 -  ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537
  -  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3   น้าที่ 12   ้อที่   10
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 240,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ง ริม นับ นุน ารดํา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง ศนย ารถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรตําบล

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง าร นับ นุน ารดํา นินงานตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียงศนยบริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร

ษตรประจําตําบล  วางโจน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วิทยา ร คา อง มนาคุณ คาป้าย คาที่พั  คา ดินทาง คาวั ดุ
อุป รณ คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24  ิง าคม 2553 ตั้งจายจา งินราย
ได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2561  น้าที่ 28 ลําดับที่ 2

โครง ารอบรมใ ้ความร้ ษตร ร 1 ไร 1 แ น จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความร้ ษตร ร 1 ไร 1
 แ น โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวิทยา ร คาป้าย คาวั ดุ
อุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24  ิง าคม 2553 
ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2561  น้าที่ 28 ลําดับที่ 2
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โครง ารอบรมใ ้ความร้ ษตร ร ี่ยว ับ ศรษฐ ิจพอ พียงใน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความร้ ษตร ร ี่ยว ับ
ศรษฐ ิจพอ พียงในตําบล โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วิทยา ร คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24  ิง าคม 2553 
ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564)  น้าที่ 159 ลําดับที่ 4

โครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดําริ องพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย
ัว

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดําริ โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ  ป็น
ไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ง ริมนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬาชององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา
งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564
) น้าที่ 159 ลําดับที่ 5
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารปิดป่าภ ยว ตําบล วางโจน จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารปิดป่าภ ยว ตําบล วางโจน โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไป
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558 
ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564)  น้าที่ 172 ลําดับที่ 4

โครง ารรั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารรั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไป
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ง ริมนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬาชององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) น้าที่ 180 ลําดับที่ 1

โครง าร ง ริม ารปลอย ัตวน้ําคืน ธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง าร ง ริม ารปลอย ัตวน้ําคืน
ธรรมชาติ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุ
อุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558 
ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564)  น้าที่ 180 ลําดับที่ 2
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โครง าร ง ริมและรณรงคใ ้ประชาชนปล ญ้าแฝ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง าร ง ริมและรณรงคใ ้ประชาชน
ปล ญ้าแฝ ตามแนวพระราชดําริ องพระ จ้าอย ัว โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาป้าย คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง  ป็นไปตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ง ริมนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬาชององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งจายจา งินรายได้  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) น้าที่ 181 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 25/10/2564  11:05:37 น้า : 140/140



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,112,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,222,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

สารองจาย 422,808

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามผูกพัน 300,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

300,000

เงินชวยพิเศษ 50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:06:19 น้า : 1/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,112,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,222,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

สารองจาย 422,808

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามผูกพัน 300,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

300,000

เงินชวยพิเศษ 50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตาบล

86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,268,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน 4,528,510 2,754,898 693,680 349,320 728,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,000

เงินประจาตาแ นง 174,000 42,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,569,069 1,243,253 643,519 135,341 613,867

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

240,000 192,000 96,000 24,000 96,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

290,000 80,000 50,000 50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 30,000 20,000 20,000 10,000

คาเชาบ้าน 372,000 56,400 42,000 42,000 80,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 90,000 220,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 885,000 920,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

220,000 25,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,268,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน 9,054,568

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,000

เงินประจาตาแ นง 342,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,205,049

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

648,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

105,000

คาเชาบ้าน 592,400

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 340,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 1,825,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:06:19 น้า : 4/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนเข้ารวมอบรม
สัมมนา คาที่พัก คา
พา นะในการเดินทาง

50,000

2. คาใช้จายในการ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแขงขัน
ตางๆ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริ ารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล รือ
เลือกตั้งซอมตางๆ

850,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนเข้ารวมอบรม
สัมมนา คาที่พัก คา
พา นะในการเดินทาง

50,000

2. คาใช้จายในการ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแขงขัน
ตางๆ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริ ารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล รือ
เลือกตั้งซอมตางๆ

850,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเป็นของรางวัล 
รือเงินรางวัล ในการ

จัดนิทรรศการตางๆ
5,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาสารวจตรวจสอบเขต
ที่สาธารณะภายใน
ตาบล

50,000

โครงการจัดอบรมใ ้
ความรู้ด้านกฎ มาย 
ระเบียบ ของผู้บริ าร 
พนักงาน เจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใ ม

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเป็นของรางวัล 
รือเงินรางวัล ในการ

จัดนิทรรศการตางๆ
5,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาสารวจตรวจสอบเขต
ที่สาธารณะภายใน
ตาบล

50,000

โครงการจัดอบรมใ ้
ความรู้ด้านกฎ มาย 
ระเบียบ ของผู้บริ าร 
พนักงาน เจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใ ม

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  11:06:19 น้า : 8/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางาน 
คณะผู้บริ าร สมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบล พนักงานสวน
ตาบล และพนักงานจ้าง 
อบต.กวางโจน

300,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 250,000 422,068 200,000 20,000 300,000

โครงการดับเพลิงใน
สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

20,000

โครงการดับเพลิงใน
สถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 6

20,000

โครงการป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI)

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
(RTI)

50,000

โครงการแมบ้านดับ
เพลิง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางาน 
คณะผู้บริ าร สมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบล พนักงานสวน
ตาบล และพนักงานจ้าง 
อบต.กวางโจน

300,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,192,068

โครงการดับเพลิงใน
สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

20,000

โครงการดับเพลิงใน
สถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 6

20,000

โครงการป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI)

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
(RTI)

50,000

โครงการแมบ้านดับ
เพลิง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

20,000

โครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร. ตาบล
กวางโจน

100,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

100,000

คาจัดซื้อวารสาร น้ง
สือพิมพ์

93,000

คาจ้างเ มาบริการตางๆ 96,000 30,000

คาเดินทางไปราชการ
พนักงานสวนตาบล

200,000 50,000 30,000

โครงการกิจกรรมต้าน
ยาเสพติดภายในสถาน
ศึกษา

60,000

โครงการจัดงานสงเสริม
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุทาง
การศึกษา

499,970

โครงการนาน้อง นูสู
โลกกว้าง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

20,000

โครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร. ตาบล
กวางโจน

100,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

100,000

คาจัดซื้อวารสาร น้ง
สือพิมพ์

93,000

คาจ้างเ มาบริการตางๆ 126,000

คาเดินทางไปราชการ
พนักงานสวนตาบล

280,000

โครงการกิจกรรมต้าน
ยาเสพติดภายในสถาน
ศึกษา

60,000

โครงการจัดงานสงเสริม
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุทาง
การศึกษา

499,970

โครงการนาน้อง นูสู
โลกกว้าง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันวิทยา
ศาสตร์แ งชาติ

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 แ ง

1,053,500

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

50,000

โครงการถุงพลาสติก
แลกไข

20,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการสงเสริมการใ ้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวด
ล้อมและขยะรีไชเคิ
ลการคัดแยกขยะและ
ขยะอินทรีย์

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้านและแมว

100,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้การกาจัดน้าเสียใน
ชุมชน

20,000

คาจ้างเ มาบริการ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันวิทยา
ศาสตร์แ งชาติ

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 แ ง

1,053,500

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

50,000

โครงการถุงพลาสติก
แลกไข

20,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการสงเสริมการใ ้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวด
ล้อมและขยะรีไชเคิ
ลการคัดแยกขยะและ
ขยะอินทรีย์

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้านและแมว

100,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้การกาจัดน้าเสียใน
ชุมชน

20,000

คาจ้างเ มาบริการ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเดินทางไปราชการ 30,000

โครงการ อบต.กวาง
โจนต้านภัย นาว

100,000

คาเดินทางไปราชการ
พนังานสวนตาบล

50,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาบอขยะ

118,900

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
กวางโจน

30,000

โครงการคัดแยกขยะตอ
เนื่อง

30,000

โครงการจัดทาแผนเวที
ประชาคม ทบทวน เพิิม
เติม การจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับ
สนุนกระบวนการจัดทา
แผนชุมชนตาบลกวาง
โจน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีตาบลกวางโจน

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเดินทางไปราชการ 30,000

โครงการ อบต.กวาง
โจนต้านภัย นาว

100,000

คาเดินทางไปราชการ
พนังานสวนตาบล

50,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาบอขยะ

118,900

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
กวางโจน

30,000

โครงการคัดแยกขยะตอ
เนื่อง

30,000

โครงการจัดทาแผนเวที
ประชาคม ทบทวน เพิิม
เติม การจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับ
สนุนกระบวนการจัดทา
แผนชุมชนตาบลกวาง
โจน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีตาบลกวางโจน

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูง
อายุ

150,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลตาบลกวาง
โจน

80,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนในตาบลกวาง
โจน

50,000

โครงการสร้างจิตสานึก
ปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์

50,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้และสงเสริมการจัดการ
ขยะและดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระ วางองค์กร

โครงการบาเพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ(วันพระ)

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟแสน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูง
อายุ

150,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลตาบลกวาง
โจน

80,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนในตาบลกวาง
โจน

50,000

โครงการสร้างจิตสานึก
ปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์

50,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้และสงเสริมการจัดการ
ขยะและดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระ วางองค์กร

200,000 200,000

โครงการบาเพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ(วันพระ)

35,000 35,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟแสน

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิธีพุทธ

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมและของดี
ตาบลกวางโจน

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการแ เทียน
พรรษา

โครงการปิดป่าภู ยวก
ตาบลกวางโจน

โครงการรักน้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการสงเสริมการ
ปลอยสัตว์น้าคืนสู
ธรรมชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลอย
กระทง

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิธีพุทธ

50,000 50,000

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

150,000 150,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมและของดี
ตาบลกวางโจน

40,000 40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000 150,000

โครงการแ เทียน
พรรษา

70,000 70,000

โครงการปิดป่าภู ยวก
ตาบลกวางโจน

80,000 80,000

โครงการรักน้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

40,000 40,000

โครงการสงเสริมการ
ปลอยสัตว์น้าคืนสู
ธรรมชาติ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
รณรงค์ใ ้ประชาชน
ปลูก ญ้าแฝก

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดาเนินงานตาม
ลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ศูนย์การถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตาบล

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกษตรกร 1 ไร 1 แสน

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ตาบล

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
ัว

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 250,000 50,000 20,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 50,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 305,000 10,000 150,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
รณรงค์ใ ้ประชาชน
ปลูก ญ้าแฝก

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดาเนินงานตาม
ลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ศูนย์การถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตาบล

100,000 100,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกษตรกร 1 ไร 1 แสน

20,000 20,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ตาบล

100,000 100,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
ัว

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 380,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

วัสดุกอสร้าง 330,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 485,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 50,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 50,000 20,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 20,000

คาอา ารเสริม (นม) 2,189,757

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

250,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 520,000 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

170,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 21,000

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา 8,500

จัดซื้อแทนกลาวรายงาน 
(โพเดียม)

20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

คาอา ารเสริม (นม) 2,189,757

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

250,000

วัสดุกีฬา 98,000 98,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 570,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

170,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 21,000

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา 8,500

จัดซื้อแทนกลาวรายงาน 
(โพเดียม)

20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

2,800

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด
บรรจุไมน้อยกวา 8,000 
ลิตร

3,500,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 40,000

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ จานวน 1 ชุด

7,000

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ชั้น 26,000

จัดซื้อตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนฝอย
ละอองละเอียด ULV

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

2,800

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด
บรรจุไมน้อยกวา 8,000 
ลิตร

3,500,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 40,000

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ จานวน 1 ชุด

7,000

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ชั้น 26,000

จัดซื้อตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนฝอย
ละอองละเอียด ULV

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบ
อเนกประสงค์(smart 
card reader)

1,400

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเลื่อน

14,000

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ 
สานักงาน จานวน 1 ชุด

7,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 2,500 2,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก    
มูที่    3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบ
อเนกประสงค์(smart 
card reader)

1,400

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเลื่อน

14,000

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ 
สานักงาน จานวน 1 ชุด

7,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 5,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก    
มูที่    3

238,000 238,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  12

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  16

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  10

238,000 238,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  12

243,000 243,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  13

243,000 243,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  14

246,000 246,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  16

233,000 233,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  4

246,000 246,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  6

246,000 246,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  7

244,000 244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 1

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า   มูที่  15  
บ้าน นองสะเดา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า   มูที่  18  
บ้านกวางโจน

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่   17

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่  2

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่  5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  8

233,000 233,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก  มู
ที่  9

235,000 235,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 1

245,000 245,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า   มูที่  15  
บ้าน นองสะเดา

240,000 240,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า   มูที่  18  
บ้านกวางโจน

244,000 244,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่   17

244,000 244,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่  2

237,000 237,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเข้าสูพี้นที่การ
เกษตร  มูที่  5

244,000 244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

25,000

เงินอุด นุนสวนราชการ 10,000

อุด นูนโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของกลุมโซนนิ่งที่ 11

5,000

โครงการคายภาษา
อังกฤษนารู้สูอาเซียน

80,000

โครงการคายยุวชนเรียน
รู้การดาเนินชีวิต

70,000

โครงการจัดการแขงขัน
พัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ

80,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนและเยาวชน ใน
ตาบลกวางโจน

80,000

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาภายในกลุมตาบล
กวางโจน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

25,000

เงินอุด นุนสวนราชการ 10,000

อุด นูนโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของกลุมโซนนิ่งที่ 11

5,000

โครงการคายภาษา
อังกฤษนารู้สูอาเซียน

80,000

โครงการคายยุวชนเรียน
รู้การดาเนินชีวิต

70,000

โครงการจัดการแขงขัน
พัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ

80,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนและเยาวชน ใน
ตาบลกวางโจน

80,000

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาภายในกลุมตาบล
กวางโจน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอา ารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ ทั้ง 7 
โรงเรียน

4,308,000

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด 
To Be number one

360,000

อุด นุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อาเภอภูเขียว

240,000

โครงการอุด นุนกลิม
พัฒนาสตรีตาบลกวาง
โจน

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

รวม 20,907,208 16,384,359 3,945,000 14,724,846 4,753,999 1,061,161 2,841,427 730,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอา ารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ ทั้ง 7 
โรงเรียน

4,308,000

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด 
To Be number one

360,000

อุด นุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อาเภอภูเขียว

240,000

โครงการอุด นุนกลิม
พัฒนาสตรีตาบลกวาง
โจน

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

รวม 1,143,000 4,119,000 390,000 71,000,000
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