
า บ ิ า นตาบ า น
ต/ า  ี     ั ัด ั ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 24 ีนา  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

. . 2564

1. ถาน าร ลั
1.1

า ถล บปร มา

. . 2564

1.1.1 39,837,420.48

1.1.2 12,220,682.64

1.1.3 14,246,313.91

1.1.4 0 0.00

1.1.5 6 1,062,340.00

1.2 0.00

. .2563 30 . .2563

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563 วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2563
1 69,525,515.77

ษ 16,332.73

356,748.00

292,281.86

0.00

็ ็ 195,130.03

0.00

ษ 26,869,063.15

41,795,960.00

2 12,749,613.00



3 58,332,704.70

19,130,656.00

16,517,877.00

12,237,771.80

5,390,399.90

ื 20,000.00

5,036,000.00

4 10,139,813.00

5 3,594,300.00

6 6,164,000.00

7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบล วางโจน

.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร 273,276.08 305,500.00 105,500.00

มวดคาธรรมเนียม คาปรับ แล ใบ
นุญาต

419,004.00 459,500.00 264,500.00

มวดรายได้จา ทรัพย ิน 290,560.52 325,000.00 370,000.00

มวดรายได้จา าธารณูปโภคแล าร
พาณิชย

50.00 0.00 0.00

มวดรายได้เบ็ดเตล็ด 380,820.00 400,000.00 350,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,363,710.60 1,490,000.00 1,090,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภาษีจัด รร 28,192,120.16 28,510,000.00 30,910,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,192,120.16 28,510,000.00 30,910,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวดเงิน ุด นุนทั่วไป 39,766,306.00 41,000,000.00 42,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

39,766,306.00 41,000,000.00 42,000,000.00

รวม 69,322,136.76 71,000,000.00 74,000,000.00



คา ถ งงบป าณ
ป บงบป าณ า จา ป จาปงบป าณ พ 2564

งค า บ ิ า นตาบ าง จน
ภูเขี จ ชั ภู ิ

า จา า จา จ ิง
ป 2562

ป าณ า
ป 2563

ป าณ า
ป 2564

จา จา งบป าณ
งบกลาง 19,035,929.00 20,907,208.00 21,859,519.00

งบบุคลากร 15,871,214.00 18,741,697.00 20,985,849.00

งบดา นินงาน 16,014,080.09 18,053,595.00 18,056,432.00

งบลงทุน 6,273,900.00 7,919,500.00 7,928,200.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

งบ งินอุดหนุน 5,544,929.76 5,348,000.00 5,140,000.00

จา จา งบป าณ 62,760,052.85 71,000,000.00 74,000,000.00

62,760,052.85 71,000,000.00 74,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล วางโจน

อาเภอภเขียว  จัง วัดชัยภมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 17,531,145

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 1,445,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,680,576

แผนงาน าธารณ ุข 4,104,777

แผนงาน ังคม งเคราะ 935,814

แผนงานเค ะและชุมชน 3,830,569

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,178,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 6,384,000

แผนงานการเกษตร 350,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,859,519

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,141,280 2,184,365 11,325,645
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,142,520 0 4,142,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,998,760 2,184,365 7,183,125

งบดา นินงาน 5,162,500 745,000 5,907,500
    ค่าตอบแทน 700,000 225,000 925,000

    ค่าใช้สอย 2,925,000 315,000 3,240,000

    ค่าวัสดุ 820,000 135,000 955,000

    ค่าสาธารณูปโภค 717,500 70,000 787,500

งบลงทุน 196,500 46,500 243,000
    ค่าครุภัณฑ์ 196,500 46,500 243,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

งบ งินอุดหนุน 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 14,555,280 2,975,865 17,531,145
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดา นินงาน 1,325,000 1,325,000
    ค่าใช้สอย 1,295,000 1,295,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 115,600 115,600
    ค่าครุภัณฑ์ 115,600 115,600

งบ งินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                              รวม 1,445,600 1,445,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,590,044 0 5,590,044
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,590,044 0 5,590,044

งบดา นินงาน 1,301,600 4,276,332 5,577,932
    ค่าตอบแทน 372,600 0 372,600

    ค่าใช้สอย 659,000 1,708,400 2,367,400

    ค่าวัสดุ 200,000 2,567,932 2,767,932

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทุน 42,600 0 42,600
    ค่าครุภัณฑ์ 42,600 0 42,600

งบ งินอุดหนุน 0 4,470,000 4,470,000
    เงินอุดหนุน 0 4,470,000 4,470,000

                              รวม 6,934,244 8,746,332 15,680,576

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,958,777 0 1,958,777
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,958,777 0 1,958,777

งบดา นินงาน 1,196,000 500,000 1,696,000
    ค่าตอบแทน 296,000 0 296,000

    ค่าใช้สอย 820,000 150,000 970,000

    ค่าวัสดุ 80,000 350,000 430,000

งบลงทุน 0 90,000 90,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 90,000 90,000

งบ งินอุดหนุน 360,000 0 360,000
    เงินอุดหนุน 360,000 0 360,000

                              รวม 3,514,777 590,000 4,104,777

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 568,814 568,814
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 568,814 568,814

งบดา นินงาน 362,000 362,000
    ค่าตอบแทน 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

                              รวม 935,814 935,814

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 1,542,569 0 0 1,542,569
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,542,569 0 0 1,542,569

งบดา นินงาน 810,000 0 150,000 960,000
    ค่าตอบแทน 140,000 0 0 140,000

    ค่าใช้สอย 285,000 0 150,000 435,000

    ค่าวัสดุ 385,000 0 0 385,000

งบลงทุน 1,048,000 0 0 1,048,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,048,000 0 0 1,048,000

งบ งินอุดหนุน 0 280,000 0 280,000
    เงินอุดหนุน 0 280,000 0 280,000

                              รวม 3,400,569 280,000 150,000 3,830,569

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 700,000 700,000
    ค่าใช้สอย 700,000 700,000

                              รวม 700,000 700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 498,000 680,000 1,178,000
    ค่าใช้สอย 400,000 680,000 1,080,000

    ค่าวัสดุ 98,000 0 98,000

                              รวม 498,000 680,000 1,178,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 6,384,000 6,384,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,384,000 6,384,000

                              รวม 6,384,000 6,384,000
แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้า

และป่าไม้
รวม

งบดา นินงาน 220,000 130,000 350,000
    ค่าใช้สอย 220,000 130,000 350,000

                              รวม 220,000 130,000 350,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,859,519 21,859,519
    งบกลาง 21,859,519 21,859,519

                              รวม 21,859,519 21,859,519

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกวางโจน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,531,145

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,445,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,680,576

แผนงานสาธารณสุข 4,104,777

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 935,814

แผนงานเคหะและชุมชน 3,830,569

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,178,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,384,000

แผนงานการเกษตร 350,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,859,519

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,000,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น มาตรา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ
.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๕ (๑) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 74,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 74,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตาบลกวางโจน
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นางพมใจ ประทุมคํา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลกวางโจน

อนุมัติ

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

(นายนิวัฒน์ สุพจิตร)

ตําแหนง นายอําเภอภเขียว



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564
ง รบร ร วนต บล ว งโจน

ภ  ภ ยว  จง วดชยภม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภ ษท่ดนแล ่งปล ร้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 74,395.00 105,876.00 93,461.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษบ รงท้ งท่ 180,166.04 170,306.06 173,189.08 200,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษป้ ย 4,526.00 4,766.00 6,426.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ร รฆ ตว 530.00 100.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 259,617.04 281,048.06 273,276.08 305,500.00 105,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ธรรม นยม ่ยว บใบ นญ ต ร ย ร 0.00 863.30 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ธรรม นยม ็บแล นมลฝ ย 329,350.00 403,700.00 350,200.00 0.00 100.00 % 200,000.00
     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 1,886.00 2,670.00 2,217.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ธรรม นยม ื่น ๆ 0.00 23,784.00 1,197.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 6,800.00 8,560.00 8,200.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ปรบ รผด ญญ 327,665.00 315,658.00 38,421.00 0.00 100.00 % 30,000.00
     ใบ นญ ตรบท ร ็บ น ่งปฏ ล รื มลฝ ย 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00
     ใบ นญ ตปร บ ร ้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต

ภ พ
0.00 0.00 17,800.00 0.00 100.00 % 4,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ใบ นญ ต ื่นๆ 25,258.00 19,140.00 969.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 690,959.00 774,375.30 419,004.00 459,500.00 264,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร ถ นท่ 10,350.00 0.00 21,890.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ด บย 284,889.65 271,109.38 268,670.52 300,000.00 16.67 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 295,239.65 271,109.38 290,560.52 325,000.00 370,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     ร ยได้จ ธ รณปโภ แล รพ ณชย 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ยแบบแปลน 93,600.00 16,500.00 30,200.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 199,000.00 293,246.00 350,620.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 292,600.00 309,746.00 380,820.00 400,000.00 350,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต 302,120.13 442,592.40 446,093.28 480,000.00 4.17 % 500,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 9,465,272.90 10,692,153.47 11,142,445.58 11,000,000.00 9.09 % 12,000,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 4,466,490.05 4,756,346.57 4,470,793.93 4,700,000.00 17.02 % 5,500,000.00
     ภ ษธร จ ฉพ 71,756.22 88,601.28 188,851.64 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     ภ ษ ร 2,415,583.37 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษ รรพ มต 5,824,492.11 9,293,526.85 10,120,441.21 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00
     ภ ลวงแร 27,094.83 56,634.23 65,253.61 50,000.00 40.00 % 70,000.00
     ภ ลวงปิโตร ลยม 138,596.11 91,496.29 108,320.91 130,000.00 0.00 % 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

1,596,801.00 2,891,997.00 1,633,996.00 3,000,000.00 -16.67 % 2,500,000.00

     ธรรม นยมแล ใช้น บ ด ล 0.00 0.00 15,924.00 0.00 100.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,308,206.72 28,313,348.09 28,192,120.16 28,510,000.00 30,910,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ด นนท่วไป รบ ปท.ท่ม รบร รจด รท่ด 0.00 0.00 0.00 41,000,000.00 -100.00 % 0.00
     งน ด นนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท

36,634,812.00 37,219,727.00 39,766,306.00 0.00 100.00 % 42,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,634,812.00 37,219,727.00 39,766,306.00 41,000,000.00 42,000,000.00
รวมทุกหมวด 62,481,434.41 67,169,353.83 69,322,136.76 71,000,000.00 74,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564

งค ารบริ าร วนตาบล วางโจน

.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 74,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 105,500 บาท
ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง จานวน 100,000 บาท

ภาษีป้าย จานวน 5,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

า ร ารฆา ัตว จานวน 500 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 264,500 บาท
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารปร บ ิจ ารนามันเชื เพลิง จานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย จานวน 200,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับท เบียนพาณิชย จานวน 2,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาธรรมเนียม ื่น ๆ จานวน 10,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มายจราจรทางบ จานวน 7,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาปรับ ารผิด ัญญา จานวน 30,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาใบ นุญาตปร บ ารค้า า รับ ิจ ารที่เปน ันตรายต
ุขภาพ

จานวน 4,500 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาใบ นุญาต ื่นๆ จานวน 6,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 370,000 บาท
คาเชา รื บริ าร ถานที่ จานวน 20,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

ด เบีย จานวน 350,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 350,000 บาท
คาขายแบบแปลน จานวน 50,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

รายได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ จานวน 300,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,910,000 บาท
ภาษีแล คาธรรมเนียมรถยนต จานวน 500,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน จานวน 12,000,000 บาท

ปร มาณ ารเพิ่มขึน ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้ จานวน 5,500,000 บาท

ปร มาณ ารเพิ่มขึนจา เ ณฑรายได้ค้างรับ

ภาษีธุร ิจเฉพา จานวน 200,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

ภาษี รรพ ามิต จานวน 10,000,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาภาค ลวงแร จานวน 70,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาภาค ลวงปิโตรเลียม จานวน 130,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

คาธรรมเนียมจดท เบียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน

จานวน 2,500,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

วันที่พิมพ : 24/3/2564 14:53:00 น้า : 2/3



คาธรรมเนียมแล คาใช้นาบาดาล จานวน 10,000 บาท

ปร มาณ ารใ ล้เคียง ับเ ณฑรายได้ค้างรับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 42,000,000 บาท
เงิน ุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตาม านาจ น้าที่แล ภาร ิจ
ถายโ นเลื ทา

จานวน 42,000,000 บาท

ปร มาณ ารเพิ่มขึนจา เ ณฑรายได้ค้างรับ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 3.5 % 532,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 8.26 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 8.26 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

86,400.00 95,657.00 86,400.00 86,400.00 5 % 90,720

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

3,250,683.00 3,229,457.00 3,239,040.00 3,268,800.00 4.89 % 3,428,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,935,403.00 3,923,434.00 3,923,760.00 3,953,520.00 4,142,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,199,298.00 2,233,744.00 2,525,286.00 3,049,970.00 5.44 % 3,215,760

เงินประจําตําแ นง 125,935.00 115,428.00 117,200.00 132,000.00 0 % 132,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริ าร วนตําบลกวางโจน
อําเภอภเขียว    จัง วัดชัยภมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 761,467.00 752,924.00 893,234.00 1,260,569.00 17.65 % 1,483,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 53,848.00 42,178.00 57,080.00 168,000.00 0 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,140,548.00 3,144,274.00 3,592,800.00 4,610,539.00 4,998,760
รวมงบบุคลากร 7,075,951.00 7,067,708.00 7,516,560.00 8,564,059.00 9,141,280

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

4,200.00 4,700.00 1,800.00 690,000.00 -56.52 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,240.00 7,100.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

คาเชาบ้าน 142,300.00 221,800.00 240,200.00 300,000.00 6.67 % 320,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 10,700.00 10,400.00 15,043.75 80,000.00 -37.5 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 163,440.00 244,000.00 257,043.75 1,080,000.00 700,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 352,315.00 431,621.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 445,064.00 720,000.00 0 % 720,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 45,875.00 135,690.00 707,200.00 200,000.00 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงาน วนตําบล พนักงานจ้าง  อปพร  
ในชวงเทศกาลตางๆ 

435,356.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5. คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ํา รับวัน ําคัญตางๆ

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8. คา ํารวจตรวจ อบเขตที่ าธารณะภาย
ในตําบล

23,310.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแขงขันตางๆ

0.00 3,700.00 6,850.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 334,539.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน วนตําบล พนักงานจ้าง อปพร. ใน
ชวงเทศกาลตางๆ

0.00 510,308.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น 
และ มาชิก ภาท้องถิ่น รือการเลือกตั้ง
ซอมตางๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000
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คาใช้จายในการเลือกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น 
และ มาชิก ภาองคการบริ าร วนตําบล 
รือเลือกตั้งซอมตางๆ

0.00 0.00 0.00 103,000.00 -100 % 0

คาใช้จายเป็นของรางวัล รือเงินรางวัล ใน
การจัดนิทรรศการตางๆ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ํา รับวัน ําคัญตางๆ 

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ํา รับวัน ําคัญตางๆ ฯลฯ

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

คา ํารวจตรวจ อบเขตที่ าธารณะภายใน
ตําบล

0.00 9,990.00 16,650.00 230,000.00 -78.26 % 50,000

โครงการจัดอบรมใ ้ความร้ด้านกฎ มาย 
ระเบียบ ของผ้บริ าร พนักงาน เจ้า น้าที่
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนข้างอาคาร ํานัก
งานถึง อประชุม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณงานป้องกัน
ติดถนน 201

0.00 0.00 190,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปลกดอกดาวเรืองเทิดประเกียรติ
พระบาทเด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลย
เดช  

49,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องก้นและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล งกรานต

0.00 0.00 186,800.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (โควิด-19)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใ ม

0.00 0.00 194,330.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล งกรานต

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรม
ศพ พระบาท มเด็ดพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลยเดช 

59,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจําองคการบริ าร วนตําบลกวาง
โจน

0.00 0.00 0.00 167,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คณะผ้
บริ าร พนักงาน อบต.กวางโจน

0.00 0.00 169,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คณะผ้
บริ าร มาชิก ภาองคการบริ าร วน
ตําบล พนักงาน วนตําบล ลกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.กวางโจน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คณะผ้
บริ าร มาชิก ภาองคการบริ าร วน
ตําบล พนักงาน วนตําบล และพนักงานจ้าง 
อบต.กวางโจน

0.00 0.00 370,250.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผ้บริ าร 
มาชิก วนตําบล พนักงาน วนตําบล และ

พนักงานจ้าง ตําบลกวางโจน
0.00 429,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการร้อยดวงใจพ กนิกรไทยรวม ํานึก
ในพระม ากรุณาธิคุณและน้อมถวายความ
อาลัย งเ ด็จ วรรคาลัย  พระบาท มเด็จ
ประปรมินทรม าภมิพลอดุลยเดช  อบต
.กวางโจน

17,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรับเ ด็จ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดา ฯ ยามบรมราชกุมารี

35,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการแ ดงความอาลัยและกิจกรรมถวาย
พระราชกุศลแดพระบาท มเด็จพระปรมิ
นทรม าภมิพลอดุลยเดช

639,202.40 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 6/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใ ในการดําเนินงานขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับกฎ มาย ป
.ป.ช. ในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 229,922.42 144,005.42 487,845.98 370,000.00 -45.95 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,890,905.82 1,667,314.42 3,112,028.98 2,570,000.00 2,925,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน 445,125.00 181,280.00 138,310.00 200,000.00 0 % 200,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 20,705.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0.00 64,961.00 131,706.00 70,000.00 0 % 70,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 13,162.00 30,000.00 166.67 % 80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 346,455.30 453,620.00 459,802.64 300,000.00 6.67 % 320,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุการเกษตร 0.00 4,680.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 74,450.00 33,660.00 19,120.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 866,030.30 738,201.00 782,805.64 780,000.00 820,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 291,207.71 485,175.30 419,331.24 520,000.00 0 % 520,000
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คาบริการโทรศัพท 5,887.14 15,721.66 17,545.36 25,000.00 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย 3,438.00 743.00 0.00 5,000.00 -50 % 2,500

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 146,363.13 103,214.40 92,234.81 100,000.00 70 % 170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 446,895.98 604,854.36 529,111.41 650,000.00 717,500
รวมงบดาเนินงาน 3,367,272.10 3,254,369.78 4,680,989.78 5,080,000.00 5,162,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

1. จัดซื้อเก้าอี้กิจการ ภาฯ ามารถปรับลด
ได้  จํานวน 40 ตัว ๆละ 2,000 บาท

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดกลาง พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 12 ที่นั่ง

29,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4. จัดซื้อพัดลมติดผนัง อประชุม จํานวน 12 
ตัว

59,975.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5. จัดซื้อพัดลมติดพนังงานป้องกัน  จํานวน 
5 ตัว  

14,432.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6. จัดซื้อต้เก็บเอก าร องขั้น จํานวน 7 ต้ 44,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 43,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม ํานักงาน 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 8/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเก้าอี้พลา ติก 0.00 0.00 24,500.00 0.00 100 % 75,000

จัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ ํานักงานปรับลดได้ 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดดฝุ่น 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น รือชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทีย

0.00 0.00 160,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโชฟา ํานักงานปลัด 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อต้เก็บเอก ารบานเลื่อน งานป้องกัน 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อต้โชวใ รางวัลตางๆ งานป้องกัน 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานปลัดองคการบริ าร วน
ตําบล 

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประ งค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประ งค น้าขาว ขาชุบ
โครเมืียม

0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะ มบชา 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะ มบชา 9 ชิ้น 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อแทนกลาวรายงาน (โพเดียม) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพทมือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อพัดลมอุต า กรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัด าต้เก็บเอก ารติดผนัง ํานักปลัด 0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่อง บน้ํา 0.00 0.00 13,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอ ร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0.00 20,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้ออุปกรณเครื่องเ ียง ้องประชุม 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอลขนาด 17 
ล้านพิกเซลขึ้นไป

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า 120 นิ้ว 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 1 
ชุด

12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,800
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จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน 0.00 24,350.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ ติดตั้งงาน
ป้องกัน

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ ํารวจ

จัดซื้อเครื่ีีองตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
ํา รับงาน ํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ ชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 490,207.00 533,350.00 387,200.00 59,300.00 196,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

2. ปรับปรุงซอมแซม ้องน้ํา ํานักงาน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณ อ
ประชุมและงานป้องกันฯ

98,130.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 198,130.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 688,337.00 533,350.00 387,200.00 59,300.00 196,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการ ํารวจความพึงพอใจในการใ ้
บริการแกประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการ นับ นุนศนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

เงินอุด นุน วนราชการ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 25,000.00 25,000.00 35,000.00 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 25,000.00 25,000.00 35,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,171,560.10 10,880,427.78 12,609,749.78 13,738,359.00 14,555,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน 794,460.00 833,700.00 880,320.00 1,248,540.00 -9.15 % 1,134,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 9.09 % 24,000

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา 179,640.00 186,960.00 197,940.00 214,560.00 3.36 % 221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 262,004.00 277,720.00 290,880.00 448,500.00 53.93 % 690,365

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 29,827.00 29,060.00 24,000.00 52,000.00 38.46 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,307,931.00 1,369,440.00 1,435,140.00 2,027,600.00 2,184,365
รวมงบบุคลากร 1,307,931.00 1,369,440.00 1,435,140.00 2,027,600.00 2,184,365

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 142,440.00 5.31 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,400 % 50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,600.00 4,000.00 150 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,600.00 153,440.00 225,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 162,000.00 125,000.00 28 % 160,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนเข้ารวมอบรม ัมมนา คาที่พัก คา
พา นะในการเดินทาง

0.00 0.00 0.00 125,000.00 -100 % 0

2. คาใช้จายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.

5,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. คาใช้จายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 77,168.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียน เข้ารวมอบรม ัมนาฯ

0.00 105,790.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียน คาที่พัก คาพา นะในการเดินทาง
ของพนักงาน วนตําบล

72,034.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ อบ
ต.

0.00 0.00 10,720.00 0.00 0 % 0
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คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาลงทะเบียนอบรมและ ัมนาพนักงาน วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,600.00 17,192.00 1,500.00 10,000.00 150 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 88,674.00 158,982.00 251,388.00 285,000.00 315,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน 73,477.50 42,175.00 49,026.90 50,000.00 60 % 80,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 50,774.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุการเกษตร 19,091.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 19,430.00 17,180.00 20,080.00 37,560.00 33.12 % 50,000

วั ดุอื่น 18,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 181,532.50 59,355.00 69,106.90 92,560.00 135,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 392.00 6,000.00 1,066.67 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 392.00 6,000.00 70,000
รวมงบดาเนินงาน 270,206.50 218,337.00 322,486.90 537,000.00 745,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

1. จัด าต้เก็บเอก ารแบบติดผนัง   จํานวน 
1 ลัง

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พร้อมโต๊ะทํางาน 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ไว้บริการประชาชน 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ ํานักงานใ ้พนักงาน วนตําบล 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อต้เ ล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน

0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร ํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ ขนาด 800 AV (480 
watts)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,700.00 35,300.00 113,800.00 1,400.00 46,500
รวมงบลงทุน 118,700.00 35,300.00 113,800.00 1,400.00 46,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,696,837.50 1,623,077.00 1,871,426.90 2,566,000.00 2,975,865
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,868,397.60 12,503,504.78 14,501,176.68 16,334,359.00 17,531,145
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใ ม พ.ศ. ๒๕๖๐

139,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 139,500.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดาเนินงาน 139,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 139,500.00 0.00 0.00 0.00 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. โครงการอบรมอา า มัคร อปพร. 424,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการอบรมอา า มัครก้ชีพ 260,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการอบรมใ ้ความร้แมบ้านดับเพลิง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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5. โครงการอบรมใ ้ความร้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญ ายาเ พติด

16,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6. โครงการดับเพลิง ถานศึกษาในเขตตําบล
กวางโจน

29,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน  
RTI  ตําบลกวางโจน

22,495.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพ นีไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการดับเพลิงใน ถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการดับเพลิงใน ถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 6

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการตามภารกิจและอํานาจ น้าที่ของ 
ศนย อปพร.

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันการจมน้ําและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน (RTI)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) 0.00 0.00 27,420.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย ของกลีมโซนนิ่งที่ 11

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพอบ้านแมบ้านดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ (RTI) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50 % 25,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ RTI 0.00 26,180.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการแมบ้านดับเพลิง 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการ งเ ริมป้องกันการลดอุบัติเ ตุทาง
ถนน

0.00 190,981.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้การดับเพลิง ถาน
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบล

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้การดับเพลิง ถาน
ศึกษาโรงเรียนในเขตตําบล

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเ พติด

0.00 0.00 14,900.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้แมบ้านดับเพลิง 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอา า มัคร อปพร. ตําบล
กวางโจน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมอา า มัคร อปพร.ตําบล
กวางโจน

0.00 0.00 277,360.00 0.00 100 % 250,000

โครงการอบรมอา า มัครก้ชีพก้ภัย 0.00 248,580.00 240,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 782,225.00 634,741.00 664,680.00 440,000.00 1,295,000
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,310.00 12,150.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุเครื่องแตงกาย 39,900.00 40,000.00 39,000.00 71,000.00 -57.75 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 62,210.00 52,150.00 39,000.00 71,000.00 30,000
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รวมงบดาเนินงาน 844,435.00 686,891.00 703,680.00 511,000.00 1,325,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

จัดซื้อต้ล็อกเกอร 18 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประ งค ขนาดบรรจุไมน้อยกวา 8,000 
ลิตร 

0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1. จัดซื้อ ายดับเพลิง  1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
 ข้อตอทองเ ลือ 1 เ ้น  เ ้นละ 11,500 
บาท

11,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. จัดซื้อ ายดับเพลิง  2.5 นิ้ว  ยาว 20 
เมตร  ข้อตอทองเ ลือง 1 เ ้น

12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

8,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 39,200.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 169 % 107,600
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ถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาด 15  ปอนด 5 
ถังๆละ 1,800 บาท

0.00 8,750.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังดับเพลิงชนิด co2 ขนาด  10  ปอนด 2 
ถังๆละ 3,500  บาท

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ายดับเพลิง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ข้อตอ
ทองเ ลือง จํานวน 1 เ ้นๆละ 11,500 บาท

0.00 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ายดับเพลิง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ข้อตอ
ทองเ ลือง จํานวน  1 เ ้นๆละ 12,500 
บาท

0.00 12,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,750.00 39,650.00 39,200.00 3,540,000.00 115,600
รวมงบลงทุน 39,750.00 39,650.00 39,200.00 3,540,000.00 115,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

อุด นุนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย ของกลุมโซนนิ่งที่ 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุด นนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย ของกลุมโซนนิ่งที่ 11

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 889,185.00 731,541.00 742,880.00 4,056,000.00 1,445,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,028,685.00 731,541.00 742,880.00 4,056,000.00 1,445,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,715,490.00 3,040,840.00 3,207,080.00 3,383,198.00 8.28 % 3,663,250

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 70,000.00 245,000.00 252,000.00 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,189,720.00 1,156,920.00 1,172,880.00 1,243,253.00 15.89 % 1,440,794

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 69,290.00 33,480.00 192,000.00 0 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,947,210.00 4,379,050.00 4,700,440.00 5,112,451.00 5,590,044
รวมงบบุคลากร 3,947,210.00 4,379,050.00 4,700,440.00 5,112,451.00 5,590,044

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 393,370.00 -78.09 % 86,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 0 % 56,400
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 46,200.00 58,900.00 94,940.00 75,000.00 193.33 % 220,000

รวมค่าตอบแทน 102,600.00 115,300.00 151,340.00 524,770.00 372,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการตางๆ 0.00 0.00 0.00 99,000.00 227.27 % 324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 13.64 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  0.00 0.00 82,086.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ
ัมมนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คา
พา นะ คาที่พักของพนักงาน วนตําบล

132,756.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คา
พา นะ คาที่พักของพนักงาน วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

0.00 329,372.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล 0.00 0.00 0.00 26,700.00 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
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โครงการจัดซื้อ มุดรายงานประจําตัวเด็ก  
๓๐๐  เลม ๆ ละ ๔๕  บาท

13,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,580.00 12,940.00 0.00 131,560.00 14.02 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 155,836.00 342,312.00 190,086.00 279,260.00 659,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน 97,833.00 148,273.00 84,708.00 50,000.00 100 % 100,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 42,700.00 37,722.00 8,340.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร 1,000.00 26,540.00 3,830.00 50,000.00 -20 % 40,000

วั ดุอื่น 14,355.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 155,888.00 212,535.00 96,878.00 160,000.00 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,997.76 9,110.67 11,707.35 50,000.00 0 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,658.00 6,889.00 8,052.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,655.76 15,999.67 19,759.35 70,000.00 70,000
รวมงบดาเนินงาน 422,979.76 686,146.67 458,063.35 1,034,030.00 1,301,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน  ๒  ชุด 

18,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก  จํานวน  ๑  ชุด 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตีะรับประทานอา าร ํา รับ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑๒ ตัว ตัวละ 
๒๐๐๐

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังดภายในอาคาร
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศนย  ๑๒ ตัว

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อชั้นเก็บเอก ารเ ล็ก 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,900

จัดซื้อต้บานเลื่อน  4  ฟุต บนกระจกลางทึบ  
จํานวน  ๓  ลัง ๆ ละ 7,900 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,700

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนังภายในอาคารศนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 ศนย 8 ตัว

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 27/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

โครงการจัดซซื้อตระกล้าใ ลกบอลชนิดล้อ
เลื่อน  ขนาด   ๖๗X๖๗X๕๔  ซม. ง ๗๕ 
จํานวน  ๑  อัน

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  ๖  ศนย เตียงละ  ๑๐,๒๐๐ 
บาท

61,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,680.00 16,000.00 0.00 7,000.00 42,600
รวมงบลงทุน 185,680.00 16,000.00 0.00 7,000.00 42,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,555,869.76 5,081,196.67 5,158,503.35 6,153,481.00 6,934,244
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษาศนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 แ ง

871,860.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10.โครงการคายภาษาอังกฤษแ น นุก 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11.โครงการคายยุวชนเรียนร้การดําเนินชีวิต 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

12.โครงการ งเ ริม นับ นุนกิจกรรมต้าน
ยาเ พติดภายในโรงเรียน

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการจัดซื้อวั ดุทางการศึกษา ศนย
พัฒนาเด็กเล็ก  6  แ ง

414,534.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8.โครงการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการของ
เยาวชนในพื้นที่

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

9.โครงการนําน้อง ้ีโลกกว้าง 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมต้านยาเ พติดภายใน ถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการคายภาษาอังกฤษแ น นุก 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคายยุวชนเรียนร้การดําเนินชีวิต      
                   

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการของ
เยาวชนในพื้นที่

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงาน งเ ริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวขน

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงาน งเ ริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดซื้อวั ดุการศึกษา 0.00 0.00 377,400.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อวั ดุทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 499,970.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวั ดุทางการศึกษา ศนย
พัฒนาเด็กเล็ก 6 แ ง

0.00 399,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการนําน้อง น โลกกว้าง 0.00 164,760.00 200,000.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนในตําบลกวางโจน

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันวิทยาศา ตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการวันวิทยาศา ตรแ งชาติ 0.00 0.00 60,000.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศพด. 6 แ ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,019,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษาศนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 แ ง

0.00 0.00 0.00 1,053,500.00 -100 % 0
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 126,800.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษาศนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 

แ ง
0.00 999,520.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอา ารกลางวัน 0.00 0.00 973,160.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,866,394.00 1,918,780.00 1,837,360.00 1,903,470.00 1,708,400
ค่าวัสดุ

คาอา ารเ ริม (นม) 2,687,389.92 2,664,688.46 2,661,013.06 2,626,895.00 -2.24 % 2,567,932

รวมค่าวัสดุ 2,687,389.92 2,664,688.46 2,661,013.06 2,626,895.00 2,567,932
รวมงบดาเนินงาน 4,553,783.92 4,583,468.46 4,498,373.06 4,530,365.00 4,276,332

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 4,312,000.00 4,344,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคายภาษาอังกฤษนาร้ อาเซียน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการคายภาษาอังกฤษนา อาเซียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

โครงการคายยุวชนเรียนร้การดําเนินชีวิต 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

โครงการคายยุวชนเรียนร้การดําเนินชีวิต 
โรงเรียนบ้านดอนจําปา

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดการแขงขันพัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการจัดแขงขันพัฒนาการและทักษะทาง
วิชาการ โรงเรียนบ้าน วนอ้อย

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
และเยาวชน ในตําบลกวางโจน 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
และเยาวชนในตําบลกวางโจน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กนัก
เรียนและเยาวชนในตําบลกวางโจน ตาม
ศา ตรพระราชา โรงเรียนบ้าน นองกุง

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมแขงขันกี าภายในกลุมตําบล
กวางโจน

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

โครงการรวมแขงขันกี าภายในกลุมตําบล
กวางโจน โรงเรียนคุรุราษฎรวิทยา 

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 4,305,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียนใน
ังกัด พฐ ทั้ง 7 โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 4,308,000.00 -100 % 0

โครงการอา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียนใน
ังกัด พฐ. 7 โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,220,000

รวมเงินอุดหนุน 4,312,000.00 4,344,000.00 4,685,000.00 4,688,000.00 4,470,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,312,000.00 4,344,000.00 4,685,000.00 4,688,000.00 4,470,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,865,783.92 8,927,468.46 9,183,373.06 9,218,365.00 8,746,332
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 89,370.00 97,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 97,740.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อวาร าร น้ง ือพิมพ 0.00 0.00 0.00 93,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 89,370.00 97,200.00 97,740.00 93,000.00 0
รวมงบดาเนินงาน 89,370.00 97,200.00 97,740.00 93,000.00 0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 89,370.00 97,200.00 97,740.00 93,000.00 0
รวมแผนงานการศึกษา 13,656,023.68 14,105,865.13 14,439,616.41 15,464,846.00 15,680,576
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 146,760.00 683,680.00 0.91 % 689,880

เงินประจําตําแ นง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 340,162.00 362,830.00 413,753.00 643,519.00 68.28 % 1,082,897

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,285.00 36,590.00 37,921.00 96,000.00 50 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 379,447.00 399,420.00 598,434.00 1,465,199.00 1,958,777
รวมงบบุคลากร 379,447.00 399,420.00 598,434.00 1,465,199.00 1,958,777

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 63,000.00 207.94 % 194,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,480.00 15,120.00 23,760.00 20,000.00 100 % 40,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 12,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 6,480.00 15,120.00 35,760.00 135,000.00 296,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 311,956.00 417,695.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 545,219.00 920,000.00 -32.61 % 620,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 16,592.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล 0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาลงทะเบียนและ ัมนาพนักงาน วนตําบล
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาบอขยะฝังกลบ 135,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน 252,027.00 424,986.00 721,680.00 739,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,820.00 124,515.00 62,900.00 200,000.00 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 810,403.00 967,196.00 1,346,391.00 1,896,000.00 820,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน 0.00 5,320.00 12,058.00 20,000.00 50 % 30,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 15,235.00 20,000.00 50 % 30,000
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วั ดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 16,850.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 5,320.00 44,143.00 60,000.00 80,000
รวมงบดาเนินงาน 816,883.00 987,636.00 1,426,294.00 2,091,000.00 1,196,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีด
มึก (Inkjet)  

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ ชนิด 
LED  ขาวดํา 

0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 61,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 61,500.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 0.00 360,000.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด าร
ไอโอดีน 18 มบ้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
18 มบ้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
To Be number one

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,196,330.00 1,747,056.00 2,446,228.00 3,916,199.00 3,514,777
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ  25,620.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 0.00 0.00 49,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า 
และแมวในตําบล

0.00 98,880.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถุงพลา ติกแลกไข 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการใ ้ความร้เกี่ยวกับ ิ่ง
แวดล้อมและขยะรีไชเคิลการคัดแยกขยะ
และขยะอินทรีย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการใ ้ความร้เกี่ยวกับ ิ่ง
แวดล้อมและขยะรีไซเคิลการคัดแยกขยะ ใน
ชุมชน

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ  เจ้า
ฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 76,700.00 0.00 0 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า และแมวในตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้านและแมว

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้การกําจัดน้ําเ ียใน
ชุมชน

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ถุงพลา ติกแลกไข 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,620.00 98,880.00 215,700.00 240,000.00 150,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 109,140.00 98,950.00 99,000.00 250,000.00 -20 % 200,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0.00 2,030.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 109,140.00 100,980.00 99,000.00 400,000.00 350,000
รวมงบดาเนินงาน 134,760.00 199,860.00 314,700.00 640,000.00 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

จัดซื้อต้เย็น 0.00 0.00 0.00 9,400.00 -100 % 0

ชั้นเก็บเอก าร ๔๐ ชอง  จํานวน  ๓  ลัง 
ลังละ ๓,๙๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ 

บาท
0.00 0.00 0.00 11,700.00 -100 % 0

ต้ ๑๐ ลี้นชัก จํานวน ๑  ลัง ราคา ๒,๙๐๐ 
บาท

0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100 % 0

ต้ ๓ ลี้นชัก จํานวน ๑ ลัง จํานวนเงิน 
๓,๕๐๐ บาท

0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

ต้เก็บเอก ารรวม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต ราคา 
๗,๙๐๐ บาท

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

1. จัดซื้อรถขยะ 6 ล้อ แบบเทท้าย   2,106,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนฝอยละอองละเอียด ULV 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

1. จัดซื้อ ุนชวยฝึกคืนชีพแบบครึ่งตัว  50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อ ุนชวยฝึกคืนชีพแบบครึ่งตัว 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อถังขยะอันตราย  ขนาด  120 ลิตร 0.00 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0

คาจัด าที่เก็บขยะรีไซเคิล  0.00 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อถังขยะ 0.00 76,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อถังขยะ 120 ลิตร จํานวน 94 ใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

จัดซื้อถังขยะพลา ติกทั่วไป ขนาด  120 
ลิตร 

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประ งค(smart card reader)

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,156,000.00 151,000.00 129,200.00 136,800.00 90,000
รวมงบลงทุน 2,156,000.00 151,000.00 129,200.00 136,800.00 90,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,290,760.00 350,860.00 443,900.00 776,800.00 590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,487,090.00 2,097,916.00 2,890,128.00 4,692,999.00 4,104,777
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 288,240.00 302,640.00 320,640.00 349,320.00 3.81 % 362,640

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,414.00 113,080.00 127,680.00 135,341.00 3.57 % 140,174

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 22,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 466,654.00 479,720.00 514,320.00 550,661.00 568,814
รวมงบบุคลากร 466,654.00 479,720.00 514,320.00 550,661.00 568,814

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 112,000.00 112,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000
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จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาจ้างเ มาคนงาน 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. คาเดินทางไปราชการของพนักงาน วน
ตําบล คาลงทะเบียน  คาที่พัก คายาน
พา นะ ฯลฯ 

56,512.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,492.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเดินทางไปราชการของพนักงาน วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

0.00 9,772.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาลงทะเบียนอบรมพนักงาน วนตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,000.00 3,100.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,512.00 12,872.00 35,492.00 200,000.00 200,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน 29,700.00 17,338.00 26,273.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 19,680.00 7,260.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,380.00 24,598.00 36,273.00 50,000.00 50,000
รวมงบดาเนินงาน 147,892.00 73,470.00 107,765.00 362,000.00 362,000

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 42/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

1. จัดซื้อเก้าอี้ ํา รับผ้มาใช้บริการ วน
วั ดิการฯ

23,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อต้จัดเก็บเอก าร 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อต้น้ําร้อน ต้น้ําเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ํานักงาน จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ชั้นเก็บเอก าร ๔๐ ชอง จํานวน ๒ ลังๆ 
ละ ๓,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๘๐๐บาท 

0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

ต้ ๑๕ ลี้นชัก จํานวน ๑ ลัง  จํานวนเงิน 
๓,๙๐๐ บาท  

0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

ต้เก็บเอก าร องบาน  จํานวน  ๑  ลัง 
เป็นเงิน ๒,๓๐๐ บาท 

0.00 0.00 0.00 2,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น ไว้บริการ
ประชาชน

12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร ํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) 
0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,100.00 15,000.00 0.00 48,500.00 5,000
รวมงบลงทุน 36,100.00 15,000.00 0.00 48,500.00 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 650,646.00 568,190.00 622,085.00 961,161.00 935,814
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

2. โครงการขับเคลื่อนกองทุน วั ดิการ
ังคม

39,085.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.กวางโจนต้านภัย นาว 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,085.00 0.00 0.00 100,000.00 0
รวมงบดาเนินงาน 39,085.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 39,085.00 0.00 0.00 100,000.00 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 689,731.00 568,190.00 622,085.00 1,061,161.00 935,814
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 372,780.00 392,700.00 588,220.00 728,160.00 5.92 % 771,240

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 421,476.00 422,390.00 441,120.00 491,867.00 28.76 % 633,329

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 53,975.00 42,610.00 34,980.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 890,231.00 899,700.00 1,106,320.00 1,358,027.00 1,542,569
รวมงบบุคลากร 890,231.00 899,700.00 1,106,320.00 1,358,027.00 1,542,569

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 100 % 80,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 155,000.00 140,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 5,920.00 42,006.06 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการตางๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในลงทะเบียนและฝึกอบรม ัมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาที่
พัก คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง ํา รับพนักงาน
วนตําบล

28,988.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ อบรม ัมมนา คาที่พัก 
คาพา นะ ฯลฯ

0.00 60,696.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเดินทางไปราชการพนักงาน วนตําบล
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาเดินทางไปราชการพนังาน วนตําบล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายตางๆ ตาม พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริ ารพั ดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

0.00 0.00 77,290.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 178,100.00 323,285.00 137,200.00 150,000.00 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 213,008.00 425,987.06 214,490.00 235,000.00 285,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 119,634.00 39,444.00 15,000.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,600.00 62,120.00 51,900.00 165,000.00 -51.52 % 80,000

วั ดุกอ ร้าง 6,895.00 0.00 503,260.00 307,000.00 -51.14 % 150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 45,000.00 11.11 % 50,000

วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 0.00 17,400.00 29,200.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 185,129.00 118,964.00 599,360.00 667,000.00 385,000
รวมงบดาเนินงาน 398,137.00 544,951.06 813,850.00 1,057,000.00 810,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

จัดซื้อรถยนตนั่ง ี่ประต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,025,000

ครุภัณฑกอ ร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

จัดซื้อแบบ ลอคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อแบบ ลอตัวอยางคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 27,500.00 1,048,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 27,500.00 1,048,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,288,368.00 1,444,651.06 1,920,170.00 2,442,527.00 3,400,569
งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 846,573.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาค อําเภอภเขียว 
 

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา าธารณ
ประโยชน  มที่ ๑๖

0.00 0.00 101,813.71 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา าธารณ
ประโยชน  มที่ ๕

0.00 0.00 114,503.91 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 48/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา าธารณ
ประโยชน มที่ ๑๔

0.00 0.00 92,802.17 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแ ง วาง าธารณ
ประโยชน มที่ ๔

0.00 0.00 49,333.42 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้ง ม้อแปลงกระแ ไฟฟ้า  มที่ 
๙

0.00 0.00 96,476.55 0.00 0 % 0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอภเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอภเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 0.00 439,064.87 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 846,573.30 439,064.87 454,929.76 240,000.00 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 846,573.30 439,064.87 454,929.76 240,000.00 280,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 846,573.30 439,064.87 454,929.76 240,000.00 280,000
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาบอขยะ 0.00 124,000.00 129,000.00 158,900.00 -5.6 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 124,000.00 129,000.00 158,900.00 150,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 124,000.00 129,000.00 158,900.00 150,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 124,000.00 129,000.00 158,900.00 150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,134,941.30 2,007,715.93 2,504,099.76 2,841,427.00 3,830,569

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ อบต.กวางโจนต้านภัย นาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการขับเคลื่อนชมรมผ้พิการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนชมรมผ้ งอายุ 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนชมรมผ้ งอายุในตําบล 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขับเคลื่ีอนชมรมผ้ ีงอายุ 19,983.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขับเคลื่ีอน ภาเด็กและเยาวชน
ตําบล

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขับเคลื่อน ภาเด็กและเยาวชน
ตําบลกวางโจน

0.00 0.00 50,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการขับเคลื่อน มบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะต้นแบบตอเนื่อง 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะตอเนื่อง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศุนยการเรียนร้ชุมชนตําบล 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้งศุีนยการเรียนร้ชุมชนตําบล 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้ง มบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนา ี่ปี แผนยุทธศา ตร แผนชุมชน
ตําบลกวางโจน

0.00 26,195.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม ทบทวน 
เพีมเติม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศา ตร และ นับ นุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบลกวางโจน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการจัดทําแผนเวทีประชาคม ทบทวน 
เพิ่มเติม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี 
แผนยุทธศา ตร และ นับ นุนกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบลกวางโจน

0.00 0.00 92,036.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา ตรี
ตําบลกวางโจน

0.00 0.00 300,000.00 250,000.00 -20 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม ตรีตําบลกวาง
โจน

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพภาพโรงเรียนผ้ ง
อายุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผ้ งอายุ 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผ้ งอายุ
ตําบลกวางโจน

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0.00 34,994.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรักษป่า  รักน้ํา  รักแผนดิน 139,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผ้ งอายุปชญียบุคคลตําบล 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผ้ งอายุปชณียบุคคลตําบล 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผ้ งอายุปชนียบุคคลตําบลกวาง
โจน

0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการ งเ ริมการใ ้ความร้เกี่ยวกับ ิ่ง
แวดล้อมและขยะรีไซเคิลการค้ดแยกขยะ 
และขยะอินทรีย ๑๘  มบ้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการ งเ ริมจัดตั้งโรงเรียนผ้ งอายุใน
ตําบล

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการจัดทํา
แผนพัฒนา ามปี 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพประชาชนในตําบล
กวางโจน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการ ภาเด็กและเยาวชน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ร้างจิต ํานึกปกป้อง ถาบัน ําคัญ
ของชาติเพื่อ ร้างความ มานฉันท

0.00 0.00 45,000.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การกําจัดน้ําเ ียใน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การคัดแยกขยะ 19,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้และ งเ ริมการ
จัดการขยะและดแลรักษา ิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 733,023.00 729,489.00 877,036.00 710,000.00 700,000
รวมงบดาเนินงาน 733,023.00 729,489.00 877,036.00 710,000.00 700,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการอุด นุนกลีมพัฒนา ตรีตําบลกวาง
โจน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 753,023.00 729,489.00 897,036.00 730,000.00 700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 753,023.00 729,489.00 897,036.00 730,000.00 700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแขงขันกี าประชาชน
ต้านยาเ พติด

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการแขงขันกี าเชื่อมความ ัมพันธ
ระ วางองคกร

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกี าเชื่อมความ ัมพันธ
ระ วางองคกร

0.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดการแขงขันกี าประชาชนต้าน
ภัยยาเ พติด

0.00 0.00 200,000.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดการแขงขันกี าประชาชนต้านยา
เ พติด

0.00 179,862.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมแขงขันกี าท้องถิ่น ัมพันธต้าน
ยาเ พติด

0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 33.33 % 200,000

โครงการรวมแขงขันกี าภายในกลุมตําบล
กวางโจน

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 420,000.00 559,862.00 500,000.00 350,000.00 400,000
ค่าวัสดุ

วั ดุกี า 97,975.00 94,302.00 97,957.00 98,000.00 0 % 98,000

รวมค่าวัสดุ 97,975.00 94,302.00 97,957.00 98,000.00 98,000
รวมงบดาเนินงาน 517,975.00 654,164.00 597,957.00 448,000.00 498,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 517,975.00 654,164.00 597,957.00 448,000.00 498,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

 โครงการ งเ ริมวัฒนธรรมและของดีตําบล
กวางโจน  

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการถวายเทียนพรรษา 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการประเพณีเลี้ยงยอด ้วย 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟแ น 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6. โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรม วนะ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถวายเทียนพรรษา 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรม วนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรม วนะ  (วัน
พระ)  

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบําเพ็ญกุศลวันธรรม วนะ(วันพระ) 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแ น 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีบุญเลี้ยงยอด ้วย 0.00 38,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 150,000.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการประเพณี งกรานต 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถึ
พุทธ

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี
พุทธ

0.00 0.00 39,400.00 0.00 100 % 35,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิธี
พุทธ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมวัฒนธรรมและของดีตําบล
กวางโจน

0.00 60,000.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการ ืบ านประเพณี งกรานต 0.00 0.00 165,400.00 0.00 100 % 150,000

โครงการแ เทียนพรรษา 0.00 0.00 100,000.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟแ น 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 285,000.00 641,100.00 704,800.00 155,000.00 680,000
รวมงบดาเนินงาน 285,000.00 641,100.00 704,800.00 155,000.00 680,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 285,000.00 641,100.00 704,800.00 155,000.00 680,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 802,975.00 1,295,264.00 1,302,757.00 603,000.00 1,178,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศนย
พัฒนาเด็กเล็ก

115,887.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 115,887.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 115,887.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 115,887.00 0.00 0.00 20,000.00 0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

1. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน ม๋บ้าน มที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน

246,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที 6 บ้าน นองกุง

72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 6  บ้าน นองกุง

64,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

12. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มบ้าน  มที่ 7 บ้าน นองปอ
แดง

221,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

13. โครงการปรับปรุงถนนเข้า พื้นที่การ
เกษตรโดยการลง ินคลุก  มที่ 7 บ้าน
นองปอแดง

42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

14. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มบ้าน  มที่ 8 บ้านโนนตุน

233,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

15. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มบ้าน  มที่ 9  บ้าน วนอ้อย

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

17. โครงการปรับปรุงถนนเข้า พื้นที่ีีีการ
เกษตร โดยการลง ินคลุก  มที่ 10 บ้านนา
ล้อม 

246,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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18. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 11 บ้านทอง ําราญ

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบ อ
ลอครึ่งซีก  มที่ 2 บ้านโนนทอง

71,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

20. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําภายใน
มบ้านแบบคอนกรีตเ ริมเ ล็กพร้อมฝาปิด 

 มที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน
232,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

21. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 13  บ้าน นองกุงคํา

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

22. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 13 บ้าน นองกุงคํา

165,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

23.โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ
เกษตร มที่ 15 

317,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

28. โครงการกอ ร้างรั้ว ค ล.  รอบศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจําปา

129,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 2 บ้านโนนทอง

69,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

31.  โครงการกอ ร้างลาน ค ล.  จัด
กิจกรรม ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพัก
เกวียน

69,159.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

32. โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ํานักงาน 
อบต.กวางโจน

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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33.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทําการ
องคการบริ าร วนตําบลกวางโจน

249,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

34.โครงการกอ ร้างถนน ค ล. เข้า บอขยะ 
 ของ อบต.กวางโจน

299,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

35. โครงการกอ ร้าง ้องครัว ของ อบต
.กวางโจน

149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน  มที่ 2  บ้านโนนทอง

62,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ํา มที่ 3 
บ้าน นองคร้อ

248,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการกอ ร้างถนนดินถม  มที่ 4 
บ้านกวางโจน

178,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

9. โครงการกอ ร้างรองระบายน้ําแบบทอ
ลอครึ่งซีก  มที่ 6 บ้าน นองกุง

128,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    มที่    
3    

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    มที่   
13  

0.00 0.00 258,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    มที่   
16            

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    มที่   
17            

0.00 0.00 256,000.00 0.00 0 % 0
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กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    มที่ 5  0.00 0.00 119,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก   มที่  14 
             

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  มที่  2    
              

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  มที่ 1     
               

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  มที่ 10  
บ้านนาล้อม    

0.00 0.00 258,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  มที่ 8   
บ้านโนนตุน    

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก มที่ 1 0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน ม
บ้าน    มที่   10     บ้านนาล้อม   

0.00 235,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน ม
บ้าน    มที่   9     บ้าน วนอ้อย    ซอย
ตาป่บ้าน  

0.00 235,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรั้วคอนกรีตเ ริมเ ล็กรอบบอขยะ 0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ํา    มที่  4  บ้านกวาง
โจน      

0.00 0.00 254,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  15  บ้าน
นอง ะเดา

0.00 0.00 257,000.00 0.00 0 % 0
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กอ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  18  
บ้านกวางโจน        

0.00 0.00 254,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    
มที่   11   

0.00 0.00 251,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    
มที่  6    

0.00 0.00 194,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่   12        

0.00 0.00 104,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่ 12     

0.00 0.00 147,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่ 6           

0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่ 7        

0.00 0.00 257,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่ 9            

0.00 0.00 179,000.00 0.00 0 % 0

กอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็กรอบอาคาร   
         

0.00 0.00 482,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง          

0.00 0.00 123,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก    
มที่    3              

0.00 0.00 0.00 238,000.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  10 

0.00 0.00 0.00 238,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  12             

0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  13      

0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  14         

0.00 0.00 0.00 246,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  16         

0.00 0.00 0.00 233,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  4                  

0.00 0.00 0.00 246,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  6                  

0.00 0.00 0.00 246,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  7                  

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  8

0.00 0.00 0.00 233,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มที่  9             

0.00 0.00 0.00 235,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 1

0.00 0.00 0.00 245,000.00 -29.8 % 172,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 1 จากทาง ลวงแผนดิน มายเลข 

201 เข้างานป้องกัน ถึง อประชุม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 464,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 259,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 16

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 18

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 259,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 266,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 233,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 259,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภาย  มที่  2   บ้านโนนทอง   ซอย าย
ป่าช้า

0.00 123,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภาย  มที่  4   บ้านกวางโจน   ซอยบ้าน
นายบุญเต็ง รัตนประทุม 

0.00 109,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน    มที่   1     บ้านบัวพัก
เกวียน   ซอยนางาม   

0.00 185,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน    มที่   1     บ้านบัวพัก
เกวียน ซอยนายอมร มั่นธรรม

0.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน    มที่   15     บ้าน นอง
ะเดา    ายรอบ มบ้าน 

0.00 245,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน    มที่   8     บ้านโนนตุน  
  ายรอบ มบ้าน

0.00 235,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน    มที่  16     บ้านใ ม
เทพประทาน   บ้านนายอําคา  กิ่งคํา  

0.00 225,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างรั้วรอบบอขยะขององคการ
บริ าร วนตําบลกวางโจน มที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  15  
บ้าน นอง ะเดา   

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา   มที่  18  
บ้านกวางโจน  

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายนําี ภายใน ม
บ้าน มที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนําี มที่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก  มที่  13  บ้าน นองกุง  จาก 
ลํา ้วย มาตาย  ถึง นายวาที  เกื้อกล  

0.00 267,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก  มที่  6  บ้าน นองกุง จาก บ้านนาย
ประมวล  ุจริต  ถึง นาย ม มาย  บุตะ
เขียว

0.00 256,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 3  บ้าน นองคร้อ  จากบ้านนาย
คําผอง  ผุย ัวโทน ถึง ศาลาอเนก ประ งค

0.00 244,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็กจากบ้านนายทองเตือน  ออนแพง  ถึง  
นาย มบรณ   เกิดมงคล   มที่  5 
 บ้านดอนจําปา

0.00 156,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํายานชุมชน 
มที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนําียานชุมชน 
มที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 223,000

โครงการกอ ร้าง ้องน้ํา าธารณประโยชน 
มที่ 1 (ตลาดแลง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการขุดลอก นองไผ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการตอเติมอาคาร ํานักงานองคการ
บริ าร วนตําบลกวางโจน ด้านทิศตะวันตก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 680,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเข้า พี้นที่
การเกษตร  มที่   17 

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเข้า พี้นที่
การเกษตร  มที่  2   

0.00 0.00 0.00 237,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเข้า พี้นที่
การเกษตร  มที่  5  

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ บนําีประ
ปา มบ้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,000

โครงการปรับปรุงถนนเข้า พื้นที่การเกษตร 
าย นองนกค มที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 264,000

โครงการปรับปรุงถนนเข้า พื้นที่การเกษตร
ายฝาย ลวง-นาขี มที่ 17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงระบบ อกระจายขาว
ประจํา มบ้าน มที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ตอเติมอาคาร ํานักงาน อบต.ด้านทิศตะวัน
ออก        

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเข้า พื้นที่การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 225,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,809,159.00 2,576,000.00 5,543,000.00 4,099,000.00 6,384,000
รวมงบลงทุน 3,809,159.00 2,576,000.00 5,543,000.00 4,099,000.00 6,384,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,809,159.00 2,576,000.00 5,543,000.00 4,099,000.00 6,384,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,925,046.00 2,576,000.00 5,543,000.00 4,119,000.00 6,384,000

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

2. โครงการ งเ ริม นับ นุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีียง
 เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฯ
ของ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตําบล ของศนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได้

74,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการอบรมใ ้ความร้การเพาะปลก
พันธีข้าวแบบยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 
เปิด-ปิด พร้อมวั ดุอุปกรณ ในการดําเนิน
งานตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได้

91,515.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

4. โครงการอบรมใ ้ความร้และ งเ ริม
อาชีพการเพาะเ ็ดฟางในตะกร้า เพิ่มรายได้
ลดรายจาย ในครัวเรือน
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการ ฯ พิธี 
เปิด-ปิด   พร้อมวั ดุอุปกรณในการดําเนิน
งาน  ใ ้กับประชาชนในตําบล  ตั้งจายจาก
เงินรายได้

49,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการ งเ ริมการเพาะเลี้ยงปลาตาม
ธรรมชาติ

16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศนย
บริการและีถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลกวางโจน

0.00 0.00 99,600.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศนย
บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการดําเนินงาน
ตาม ลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ศนยถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร

0.00 95,120.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมใ ้ความร้เกษตกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบล

0.00 0.00 71,800.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้เกษตรกร 1 ไร 1 
แ น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบล

0.00 94,620.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอันเนืีีีองมาจากพระราชดําริของ
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัว 

0.00 9,325.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 232,795.00 199,065.00 171,400.00 240,000.00 220,000
รวมงบดาเนินงาน 232,795.00 199,065.00 171,400.00 240,000.00 220,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 232,795.00 199,065.00 171,400.00 240,000.00 220,000

วันที่พิมพ : 24/3/2564  14:53 น้า : 72/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

1. โครงการ งเ ริมและรณรงคใ ้ประชาชน
ปลก ญ้าแฝก

9,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการปิดป่าภ ยวกตําบลกวางโจน 58,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปิดป่าภ ยวกตําบลกวางโจน 0.00 46,400.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0.00 0.00 49,945.00 40,000.00 -25 % 30,000

โครงการ งเ ริมการปลอย ัตวน้ีีคืน
ธรรมชาติ

0.00 30,000.00 60,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการ งเ ริมและรณรงคใ ้ประชาชน
ปลก ญ้าแฝก

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมและรณรงคใ ้ประชาชน
ปลก ญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ ของพระ
บาท มเด็จพระเจ้าอย ัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดา ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 68,070.00 76,400.00 109,945.00 150,000.00 130,000
รวมงบดาเนินงาน 68,070.00 76,400.00 109,945.00 150,000.00 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ 68,070.00 76,400.00 109,945.00 150,000.00 130,000
รวมแผนงานการเกษตร 300,865.00 275,465.00 281,345.00 390,000.00 350,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 41,472.00 166,175.00 174,622.00 300,000.00 0 % 300,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 6,994.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ 11,485,100.00 12,041,500.00 13,148,100.00 14,112,000.00 8.62 % 15,328,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,147,200.00 4,125,600.00 4,264,800.00 5,222,400.00 -7.17 % 4,848,000
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เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด 178,500.00 179,000.00 176,000.00 180,000.00 0 % 180,000

ํารองจาย 35,000.00 2,100.00 770,613.00 222,808.00 197.44 % 662,719

รายจายตามข้อผกพัน 171,630.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผกพัน 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพตําบล
กวางโจน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจายตามผกพัน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 104,040.00 0.00 27,000.00 50,000.00 -100 % 0

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

233,411.70 264,316.00 267,800.00 300,000.00 6.67 % 320,000

รวมงบกลาง 16,396,353.70 17,078,691.00 19,035,929.00 20,707,208.00 21,859,519
รวมงบกลาง 16,396,353.70 17,078,691.00 19,035,929.00 20,707,208.00 21,859,519
รวมงบกลาง 16,396,353.70 17,078,691.00 19,035,929.00 20,707,208.00 21,859,519

รวมแผนงานงบกลาง 16,396,353.70 17,078,691.00 19,035,929.00 20,707,208.00 21,859,519
รวมทุกแผนงาน 56,043,131.28 53,969,641.84 62,760,052.85 71,000,000.00 74,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ ําปี บประมาณ พ.ศ. 2564

อ ารบริ าร วนตําบล วา โ น

อํา ภอ ภู ียว   ั วัด ัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,555,280 บาท

งบบุคลากร รวม 9,141,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,142,520 บาท

ิน ดือนนาย /รอ นาย ํานวน 532,080 บาท

พื่อ าย ป็น
ิน ดือน อ นาย อ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน

ละ 21,120 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 253,440 บาท
ิน ดือนรอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน

ละ 11,610 บาท ํานวน 2 อัตรา ํานวน 12 ดือน ป็น
ิน 278,640 บาท

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน ดือนและ าตอบแทน
นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ( บับที่ 2) พ.ศ. 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
1155 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2557
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ิน าตอบแทนประ ําตําแ น นาย /รอ นาย ํานวน 45,600 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทนประ ําตําแ น นาย อ ารบริ าร
วนตําบล อัตรา ดือนละ 1,900 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น
ิน 22,800 บาท ิน าตอบแทนประ ําตําแ น รอ นาย

อ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือนละ 950 บาท ํานวน 2
อัตรา ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 22,800 บาท
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้่

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน ดือนและ าตอบแทน
นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ( บับที่ 2) พ.ศ. 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
1155 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2557

ิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รอ นาย ํานวน 45,600 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทนพิ ศษนาย อ ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 1,900 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น

ิน 22,800 บาท ิน าตอบแทนพิ ศษรอ นาย อ ารบริ าร
วนตําบล อัตรา ดือนละ 950 บาท ํานวน 2 อัตรา ํานวน 12
ดือน ป็น ิน 22,800 บาท

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน ดือนและ าตอบแทน
นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ( บับที่ 2) พ.ศ. 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
1155 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2557
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ิน าตอบแทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อ าร
บริ าร วนตําบล

ํานวน 90,720 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 7,560 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น

ิน 90,720 บาท
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน ดือนและ าตอบแทน
นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ( บับที่ 2) พ.ศ. 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
1155 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2557
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ิน าตอบแทน มา ิ ภาอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ํานวน 3,428,520 บาท

พื่อ าย ป็น
ิน าตอบแทนประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา

ดือนละ 11,610 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 139,320
บาท
ิน าตอบแทนรอ ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา

ดือนละ 9,500 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 114,000
บาท
ิน าตอบแทน ล านุ าร ภาอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา

ดือนละ 7,560 บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 90,720
บาท
ิน าตอบแทน มา ิ ภาอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน

ละ 7,560 บาท ํานวน 34 น ํานวน 12 ดือน ป็น
ิน 3,084,480 บาท

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน ดือนและ าตอบแทน
นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ( บับที่ 2) พ.ศ. 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0809.7/ว
1155 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,998,760 บาท
ิน ดือนพนั าน ํานวน 3,215,760 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล ํานวน 10 อัตรา ดั นี้
1. ตําแ น ปลัดอ ารบริ าร วนตําบล
2. ตําแ น รอ ปลัดอ ารบริ าร วนตําบล
3. ตําแ น ัว น้า ํานั ปลัด
4. ตําแ น นั ทรัพยา รบุ ล
5. ตําแ น นั วิ ราะ นโยบายและแผน
6. ตําแ น นั วิ า าร ษตร
7. ตําแ น นั ปอ ันและบรร ทา าธารณภัย
8. ตําแ น นิติ ร
9. ตําแ น ้าพนั านธุร าร
10. ตําแ น นั วิ า ารตรว อบภายใน
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ินประ ําตําแ น ํานวน 132,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินประ ําตําแ น
1. ตําแ น ปลัดอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือนละ 4,000
บาท

2. ตําแ น รอ ปลัดอ ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท
3. ตําแ น ัว น้า ํานั ปลัด อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 1,483,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 12 อัตรา ดั นี้
พนั าน ้า ตามภาร ิ
1. ตําแ น ผู้ วยนั วิ ราะ นโยบายและแผน ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร ํานวน 2 อัตรา
3. ตําแ น พนั าน ับรถยนต ํานวน 2 อัตรา
พนั าน ้า ทั่วไป
1. ตําแ น นั ารภารโร ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ยาม ํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ น น านทั่วไป (แมบ้าน) ํานวน 1 อัตรา
4. ตําแ น พนั าน ับรถ ู้ ีพ ํานวน 1 อัตรา
5. ตําแ น น านทั่วไป (พนั านดับ พลิ ) ํานวน 3 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 168,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม า รอ ีพ ั่ว ราว และ ินอื่นๆ ใ ้ ับ
พนั าน ้า ํานวน 12 อัตรา ดั นี้
พนั าน ้า ตามภาร ิ
1. ตําแ น ผู้ วยนั วิ ราะ นโยบายและแผน ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร ํานวน 2 อัตรา
3. ตําแ น พนั าน ับรถยนต ํานวน 2 อัตรา
พนั าน ้า ทั่วไป
1. ตําแ น นั ารภารโร ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ยาม ํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ น น านทั่วไป (แมบ้าน) ํานวน 1 อัตรา
4. ตําแ น พนั าน ับรถ ู้ ีพ ํานวน 1 อัตรา
5. ตําแ น น านทั่วไป (พนั านดับ พลิ ) ํานวน 3 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 5,162,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 300,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินประโย นตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ิน
โบนั ) ใ ้แ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ํานวน 200,000
บาท

พื่อ าย ป็น าปวย าร อ อปพร. ตําบล วา
โ น ํานวน 100,000 บาท
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บี่ยบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ ําปี
แ พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใ ้ ายใ ้แ
อา า มั รปอ ันภัยฝายพล รือน อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2560

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ใ ้แ
พนั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา พนั าน ้า ที่ปฏิบัติ านนอ
วลารา ารป ติและวัน ยุดรา าร
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ล วันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ
านนอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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า าบ้าน ํานวน 320,000 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า า ื้อ าผอน ําระรา าบ้าน ใ ้แ
พนั าน วนตําบลผู้มี ิทธิ บิ า าบ้านได้ตามระ บียบ
ระทรว ม าดไทย ํา นด

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน ้ารา าร วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที่ 3) พ.ศ. 2559

3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ รา าร วน
ท้อ ถิ่น ( บับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ล วันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อ ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ าย
ิน า าบ้าน อ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น

ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั าน วน
ตําบล และผู้บริ าร ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) พระรา ฤษฎี า ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0408.5/ว 22 ล วัน
ที่ 12 ม รา ม 2561 รื่อ ประ ภทและอัตรา า ลา รียนใน
ถานศึ ษา อ อ นประ ภทอา ีวศึ ษา

3) นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ ว 257 ล วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อ ประ ภทและอัตรา ินบํารุ ารศึ ษา
และ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,925,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร ํานวน 720,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
1. า ย็บป นั ือ า ้า ลม นั ือ ้อบัญญัติ ้อบั ับ แผน
พัฒนาท้อ ถิ่น ฯลฯ
2. า ้า มาบริ ารตา ๆ น า ้า มา น าน า ้า มา
ัดทําปายประ า ัมพันธตา ๆ

3. าโ ษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประ ําปี และ ื่อ ิ่
พิมพตา ๆ ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120
ล วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย า ้า
มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2) พรบ. ัด ื้อ ัด ้า และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0803.3/ว 1916 ล วันที่ 19 ันยายน 2560

5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1859 ล วันที่ 13 ันยายน 2560
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ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
1. ลี้ย รับรอ ิ าร ภาฯ ป็น าอา าร รื่อ ดื่มตา ๆ รื่อ
ใ ้ใน าร ลี้ย รับรอ และ าบริ าร อ มา ิ ภาอ าร
บริ าร วนตําบล วา โ น ใน าร ้าประ ุมตาม มัยประ ุมที่
ํา นด

2. า ลี้ย รับรอ นวย านรา าร ที่มาติดตอรา าร ตรว
านบริ ารตาม ลั ธรรมมาภิบาล ณะศึ ษาดู าน ฯลฯ

3. าใ ้ ายใน าร ัด านวัน ํา ัญตา ๆ น วัน ลิมพระ
นมพรรษา วันปิยะม ารา ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี่่

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ล วัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อ ารตั้ บประมาณและ าร บิ าย
า ลี้ย รับรอ รือ า ลี้่ย รับรอ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

าใ ้ ายใน าร ัด าน ัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ัน
ตา ๆ

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด าน ัดนิทรรศ าร ารประ วด
แ ันตา ๆ อ อ ารบริ าร วนตําบล วา โ น ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้
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าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา ารในรา อาณา ั รและนอ รา
อาณา ั ร

ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา าร น าที่พั า
พา นะ า บี้ย ลี้ย และ าใ ้ ายอื่นๆ ใน าร ดินทา ไป
รา าร อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ณะผู้
บริ าร มา ิ ภาอ ารบริ าร วนตําบล วา โ น
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562

าใ ้ ายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารล ทะ บียน ใน าร ้ารับ ารฝึ
อบรมและ ัมมนา อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ณะผู้
บริ าร มา ิ ภาอ ารบริ่ าร วนตําบล วา โ น
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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าใ ้ ายใน าร ลือ ตั้ ผู้บริ ารท้อ ถิ่น และ มา ิ ภาท้อ ถิ่น 
รือ าร ลือ ตั้ อมตา ๆ

ํานวน 800,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ลือ ตั้ ผู้บริ ารท้อ ถิ่น และ มา ิ
ภาท้อ ถิ่น รือ าร ลือ ตั้ อมผู้บริ ารท้อ ถิ่น และ มา ิ
ภาท้อ ถิ่น

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏฺ่บัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ล วันที่ 6
ร ฎา ม 2561

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ล วันที่ 20 มีนา ม 2563

3) นั ือ ํานั าน ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ ศูนยรา าร ลิม
พระ ียรติฯ ดวนที่ ุดที่ ลต 0014/ว 582 ล วันที่ 16 . . 63

าพว มาลา อดอ ไม้ ระ ้าดอ ไม้ ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อพว มาลัย อดอ ไม้ ระ ้า
ดอ ไม้ และพว มาลา ใน านวัน ํา ัญตา ๆ ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ ( ว ) 0405.2/ว 119
ล วันที่ 7 มีนา ม 2561 รื่อ แนวทา ปฏิบัติใน ารดํา นิน าร
ัด าพั ดุที่ ี่ยว ับ าใ ้ ายใน ารบริ าร าน าใ ้ ายใน าร

ฝึ อบรม าร ัด าน และ ารประ ุม อ นวย าน อ รัฐ
า ํารว ตรว อบ ตที่ าธารณะภายในตําบล ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ํารว ตรว อบ ตที่ าธารณะภาย
ในตําบล ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารดูแลรั ษาและ ุ้ม รอ
ปอ ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อ แผนดิน ํา รับพล มือ ใ ้
รวม ัน พ.ศ. 2553
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารดูแลรั ษาและ ุ้ม รอ
ปอ ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อ แผนดิน พ.ศ. 2544
3) พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้
ไ พ่ม ติม นถึ ปั ุบัน
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โ ร ารปรับปรุ ภูมิทัศน ้า อา าร ํานั านถึ อประ ุม ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารปรับปรุ ภูมิทัศน ้า
อา าร ํานั านถึ อประ ุม ประ อบด้วย าต้นไม้ าดิน
ปลู ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) พ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 20

โ ร ารปอ ันและระ ับโร ติด ื้อไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด-19) ํานวน 70,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารปอ ันและระ ับโร
ติด ื้อไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด-19) ประ อบด้วย า
วิทยา ร าอา ารและ รื่อ ดื่ม าวั ดุอุป รณ าปาย และ า
ใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ล วันที่ 9 มษายน 2563

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2563

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1433 ล วันที่ 14 พฤษภา ม 2563

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2563
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) บับที่ 2/2563 น้าที่ 141 ลําดับที่ 2
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โ ร ารปอ ันและลดอุบัติ ตุทา ถนนใน ว ทศ าลปีใ ม ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารปอ ันและลด
อุบัติ ตุทา ถนนใน ว ทศ าลปีใ ม โดยมี าใ ้ ายประ อบ
ด้วย าปาย าวั ดุ อุป รณ า บี้ย ลี้ย าตอบแทนนอ วลา
รา าร าอา ารและอา ารวา และ าใ ้ ายอื่นๆ ใน าร
ดํา นินโ ร าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ล วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ล วันที่ 9 มษายน 2563

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 21

โ ร ารปอ ันและลดอุบัติ ตุทา ถนนใน ว ทศ าล รานต ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารปอ ันและลด
อุบัติ ตุทา ถนนใน ว ทศ าล รานต โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวั ดุ อุป รณ า บี้ย ลี้ย าตอบแทน
นอ วลารา าร าอา ารและอา ารวา และ าใ ้ ายอื่นๆ ใน
ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ล วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ล วันที่ 9 มษายน 2563

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 22
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โ ร ารพัฒนาศั ยภาพ ารทํา าน ณะผู้บริ าร มา ิ ภา
อ ารบริ าร วนตําบล พนั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา และ
พนั าน ้า  อบต. วา โ น

ํานวน 300,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารพัฒนาศั ยภาพ าร
ทํา าน ณะผู้บริ าร มา ิ ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล พนั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา และพนั าน ้า อบต
. วา โ น โดยมี าใ ้ าย ประ อบด้วย าวิทยา ร า อ
มนา ุณ าปาย า ดินทา าที่พั าวั ดุอุป รณ และ าใ ้
ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 100
ลําดับที่ 82

โ ร ารวันท้อ ถิ่นไทย ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นิน านโ ร ารวันท้อ ถิ่น
ไทย โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าอา ารและ รื่อ
ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารรําลึ ถึ วัน ํา ัญ อ ท้อ
ถิ่นไทย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร

แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 3 ลําดับที่ 23
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โ ร ารอบรม ุณธรรม ริยธรรม และ วามโปร ใ ใน ารดํา นิน
าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอบรม
ุณธรรม ริยธรรม และ วามโปร ใ ใน ารดํา นิน าน อ

อ รป รอ วนท้อ ถิ่น โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย  า
วิทยา ร าปาย าวั ดุอุป รณ าอา ารและ รื่อ ดื่ม และ า
ใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) พิ่ม ติม รั้ ที่ 2 น้าที่ 137 ลําดับที่ 4

โ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ ี่ยว ับ ฎ มาย ป.ป. . ใน ารปฏิบัติ าน
ท้อ ถิ่น

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ ี่ยว
ับ ฎ มาย ป.ป. . ใน ารปฏิบัติ านท้อ ถิ่น โดยมี าใ ้ าย

ประ อบด้วย าวิทยา ร าปาย าวั ดุอุป รณ าอา ารและ
รื่อ ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่่ยว ้อ ใน ารดํา นิน

โ ร าร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) พ่ม ติม รั้ ที่ 2 น้าที่ 138 ลําดับที่ 5

าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อมแ มบํารุ รั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใ ้
านได้ตามป ติ น รถยนต วน ลา รถนํา่ดับ พลิ

อ น ประ รถ ู้ ีพ รื่อ อมพิว ตอร โทรศัพท โทร
าร ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ล วันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
าย วั ดุ และ า าธารณูปโภ

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน ํานั
าน น ระดาษ ปา า รื่อ ย็บ ระดาษ รื่อ าะ
ระดาษ มุด ดิน อ แฟมประวัติ ้ารา าร ธ าติ ธ
ัญลั ษณ พระบรม ายาลั ษณ ตรายา อ ด มาย อ ระ

ดาษ ลิป ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วั ดุไฟฟาและวิทยุ ํานวน 50,000 บาท

พื่่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุไฟฟา น ลอดไฟ วิต ไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา บร อร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วั ดุ านบ้าน าน รัว ํานวน 70,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ านบ้าน าน รัว น ไม้ วาด ไม้ถู
พื้น ถ้วย าม ้่อน แ ้วน้ํา ถาด านรอ ระติ นํา่แ ็ นํา่ยาล้า
้อ นํา่ นํา่ยาถูพื้น ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วั ดุ อ ร้า ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ อ ร้า น ไม้ตา ๆ ทอ
น้ําประปา ั ะ ี ตะปู ็อ น้ํา อบ ียม ลื่อย ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วั ดุ ื้อ พลิ และ ลอลื่น ํานวน 320,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ ื้อ พลิ น นํา่มันดี ล นํา
 ้มัน บน ิน นํา่มัน รื่อ ารบี ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ปล าม นไ ้พร้อมอุป รณ วย ีวิต ใน าร
ู้ ีพ ู้ภัย

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วั ดุ าร ษตร ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ าร ษตร น ปริ
อร ปุย พันธพื วั ดุ พาะ ํา ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วั ดุโ ษณาและ ผยแพร ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุโ ษณาและ ผย
แพร น ฟิลม าตั้ ล้อ ลน ูม ระ ปาใ ล้อ ถายรูป ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้ 1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวน

มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 717,500 บาท
าไฟฟา ํานวน 520,000 บาท

พื่อ าย ป็น าไฟฟา ํานั านและที่ าธารณะ ตลาดร้าน ้า
ุม น ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
1330 ล วันที่ 1 พฤษภา ม 2563

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

าบริ ารโทรศัพท ํานวน 25,000 บาท

พื่อ าย ป็น าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ าใ ้ าย
พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร และ าใ ้ ายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใ ้
บริ าร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
1330 ล วันที่ 1 พฤษภา ม 2563

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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าบริ ารไปรษณีย ํานวน 2,500 บาท

พื่อ าย ป็น าไปรษณีย าดว ตราไปรษณียา ร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
1330 ล วันที่ 1 พฤษภา ม 2563

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ํานวน 170,000 บาท

พื่อ าย ป็น าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ าใ ้ าย
พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร และ าใ ้ ายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใ ้
บริ าร ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
1330 ล วันที่ 1 พฤษภา ม 2563

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งบลงทุน รวม 196,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,500 บาท
รุภัณฑ ํานั าน

ัด ื้อ ้าอี้พลา ติ ํานวน 75,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ้าอี้พลา ติ ํานวน 300 ตัวๆ
ละ 250 บาท ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดใน
บัญ ีมาตรฐาน รุภัณฑ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 บับ
ที่ 2 น้าที่ 163 ลําดับที่ 9

ัด ื้อโต๊ะพับอ น ประ ํานวน 28,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อโต๊ะพับอ น ประ ํานวน 10 ตัวๆ
ละ 1,800 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. มี นาด 45*180*75 ม.
2. โ ร า ล็ ุบโ ร มียมพับได้
ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดในบัญ ีมาตรฐาน
รุภัณฑ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บับ

ที่ 2 น้าที่ ลําดับที่
พื่อ าย ป็น า ัด ื้อโต๊ะพับอ น ประ ํานวน 5 ตัวๆ
ละ 2,000 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. มี นาด 60*180*75 ม.
2. โ ร า ล็ ุบโ ร มียมพับได้
ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดในบัญ ีมาตรฐาน
รุภัณฑ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม รั้ 2/2563 บับที่ 2 น้าที่ 163 ลําดับที่ 8
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ัด ื้อโทรศัพทมือถือ ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อโทรศัพทมือถือ พื่อใ ้ใน าน ู้ ีพ ู้ภัย อบต
. วา โ น ํานวน 1 รื่อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) น้า อ ัมผั ไมน้อย วา 5 นิ้ว
2) นวย วาม ํา RAM ไมน้อย วา 3 GB
3) พื้นที่ ็บ ้อมูลภายในตัว รื่อ ROM ไมน้อย วา 32 GB
4) วาม ุ ้อมูลภายนอ MICRO SD ไมน้อย วา 64 GB
5) วาม ุแบต ตอรี่ ไมน้อย วา 400 mAh
6) ล้อ ถายรูป วามละ อียด ล้อ ลั ไมน้อย วา 13 MB
7) ล้อ น้า 8 MP
8) ระบบปฏิบัติ าร Android
ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดในบัญ ีมาตรฐาน
รุภัณฑ

ัด ื้อพัดลมอุต า รรม ํานวน 15,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อพัดลมอุต า รรม ํานวน 5 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) ป็นพัดลมอุต า รรม
2) ปรับระดับแร ลมได้ ไมน้อย วา 3 ระดับ
3) ปรับ าย ้าย- วาได้
ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดในบัญ ีมาตรฐาน
รุภัณฑ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 163 ลําดับที่ 11
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รุภัณฑ านบ้าน าน รัว

ัด ื้อ รื่อ ตัด ญ้าแบบ ้อออน ํานวน 21,800 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ตัด ญ้าแบบ ้อออน ํานวน 2
รื่อ

โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) ป็น รื่อ ตัด ญ้าแบบ ะพาย
2) รื่อ ยนต นาดไมน้อย วา 1.4 แร ม้า
3) ปริมาตร ระบอ ูบไมน้อย วา 30 ี ี
4) พร้อมใบมีด
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามบัญ ีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
ํานั บประมาณ ปี 2562
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รุภัณฑ อมพิว ตอร

ัด ื้อ รื่อ อมพิว ตอร All In One ํา รับ าน ํานั าน ํานวน 34,000 บาท

พื่อ ัด ื้อ อมพิว ตอร ํานั าน All In One ํา รับ าน ํานั
าน
ํานวน 2 รื่อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้

1) มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมน้อย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.2 GHz ํานวน 1 นวย

2) นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
3) มี นวย วาม ํา ลั (RAM) นิด DDR4 รือดี วา
มี นาดไมน้อย วา 4 GB
4) มี นวย ัด ็บ ้อมูล นิด SATA รือดี วา นาด วาม ุไม
น้อย วา 1 TB รือ นิด Solid State Drive นาดไมน้อย
วา 250 GB ํานวน 1 นวย

5) มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้ ภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) ํานวน 1 นวย
6) มี อ ื่อมตอระบบ รือ าย (Networt Interface)
แบบ10/100/1000Base-T รือดี วา ํานวนไมน้อย วา 1 อ
7) มี อ ื่อมตอ (Internet) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 อ

8) มีแปนพิมพและ มา
9) มี อแ ด ภาพในตัว และมี นาดไมน้อย วา 21 นิ้ว วาม
ละ อียดแบบ FHD (1920*1080)
10) ามารถใ ้ าน Wi-Fi (IEEE802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563
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ัด ื้อ รื่อ พิมพ Multifunction แบบ ีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

ํานวน 7,500 บาท

พื่อ ัด ื้อ รื่อ พิมพ Multifunction แบบ ีด มึ พร้อมติดตั้ ถั
มึ พิมพ (Ink Tank Printer) ํานวน 1 รื่อ โดยมี
ุณลั ษณะ ดั นี้

1) ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายใน รื่อ ดียว ัน
2) ป็น รื่อ พิมพแบบ ีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ พิมพ ฯลฯ
ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563

ัด ื้อ รื่อ พิมพ ล อร รือ LED าวดํา ํานวน 5,200 บาท

พื่อ ัด ื้อ รื่อ พิมพ ล อร รือ LED าวดํา ํานวน 2 รื่อ
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600*600 dpi
2) มี วาม ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18

น้าตอนาที (ppm)
3) มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมน้อย วา 8 MB
4) มี อ ื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ํานวน
ไมน้อย วา1 อ
5) มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
6) ามารถใ ้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563

ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟ ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟ นาด 800 VA ํานวน 2
รื่อ โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดั นี้

1) มี ําลั ไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
2) ามารถ ํารอ ไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
ราย ายอื่น

โ ร าร ํารว วามพึ พอใ ใน ารใ ้บริ ารแ ประ า น ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ํารว วามพึ พอใ ใน ารด้าน ารใ ้บริ ารแ
ประ า น น ารออ แบบ อบถาม ารวิ ราะ ้อมูล และ า
ใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

ินอุด นุนอ รป รอ วนท้อ ถิ่น

โ ร าร นับ นุนศูนยปฏิบัติ ารรวมใน าร วย ลือประ า น อ
อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

ํานวน 25,000 บาท

พื่อ าย ป็น า นับ นุนโ ร ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน าร วย
ลือประ า น อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ าย พื่อ วย ลือ
ประ า นตามอํานา น้าที่ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 1
ลําดับที่ 5
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,975,865 บาท
งบบุคลากร รวม 2,184,365 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,184,365 บาท
ิน ดือนพนั าน ํานวน 1,134,240 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล และ ารปรับปรุ ิน
ดือน ํานวน 4 อัตรา
1. ตําแ น ผู้อํานวย าร อ ลั ระดับต้น
2. ตําแ น นั วิ า าร ินและบัญ ีปฏิบัติ าร
3. ตําแ น ้าพนั าน ัด ็บรายได้ปฏิบัติ าน
4. ตําแ น ้าพนั านพั ดุปฏิบัติ าน
ตั้ าย า ินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1. นั ือที่ มท 0809.3/ว293 ล วันที่ 9 ุมภาพันธ 2559
รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร าย ิน
ดือนและประโย นตอบแทนอื่น ( บับที่6)และประ าศ .อบต
. รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร าย ิน
ดือนและประโย นตอบแทนอื่น ( บับที่5)

ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ํานวน 24,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน วนตําบล ตําแ น ้า
พนั านพั ดุ ํานวน 1 อัตรา ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. นั ือที่ มท 0809.3/ว293 ลว. 9 ุมภาพันธ 2559
รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร บิ าย
ิน ดือนและประโย นตอบแทนอื่น ( บับที่ 6) และประ าศ

.อบต. รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร บิ
าย ิน ดือนและประโย นตอบแทนอื่น ( บับที่ 5)
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ินประ ําตําแ น ํานวน 42,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ินประ ําตําแ น ผู้อํานวย าร อ ลั ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. นั ือ ที่ มท 0809.3/ว293 ล วันที่ 9 ุมภาพันธ 2559
รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและประโย นตอบ

แทนอื่น ( บับที่6) และประ าศ .อบต. รื่อ มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร บิ าย ิน ดือนและประโย น

ตอบแทนอื่น ( บับที่5) และ ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน าร
บริ าร านบุ ล วนท้อ ถิ่น รื่อ ํา นดมาตรฐาน ลา าร
บริ าร านบุ ล วนท้อ ถิ่น ( บับที่10)

า ้า ลู ้า ประ ํา ํานวน 221,760 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า ลู ้า ประ ํา ตําแ น ้าพนั าน าร ิน
และบัญ ื ํานวน 1 อัตรา ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ายได้ พ.ศ
. 2559
2. นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลว. 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณภาระ
าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
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าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 690,365 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ตามภาร ิ ํานวน 3 อัตรา
1. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั าน ัด ็บรายได้ ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั าน าร ินและบัญ ี ํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านพั ดุ ํานวน 1 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ายได้ พ.ศ
. 2559
2. นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลว. 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณภาระ
าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 72,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม าร รอ ีพ ั่ว ราวใ ้แ พนั าน ํานวน 3
อัตรา
1. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั าน ัด ็บรายได้ ํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั าน าร ินและบัญ ี ํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านพั ดุ ํานวน 1 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ายได้ พ.ศ
. 2559
2. นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลว. 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณภาระ
าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 745,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 150,000 บาท

- าตอบแทนพิ ศษ ( ินโบนั ) ใ ้แ พนั าน วนตําบล ลู ้า
ประ ํา พนั าน ้า ํานวน 50,000 บาท ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ ําปี
แ พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
- าตอบแทน ณะ รรม าร ัด ื้อ ัด ้า ที่มี ิทธิ์ได้
รับ ํานวน 100,000 บาท ตามระ บียบ และ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. นั ือดวนที่ ุดที่ 0402.5/ว156 ลว. 19 ันยายน 2560
รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร

2. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัด

ทํา บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น
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าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 15,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลาใ ้แ พนั าน
วนตําบล และพนั าน ้า ที่มาปฏิบัติ านนอ วลารา ารที่ได้

รับ ํา ั่ ใ ้ปฏิบัติรา ารนอ วลารา ารป ติและวัน ยุด
รา าร ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ล วันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ
านนอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

า าบ้าน ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า ื้อ ใ ้แ พนั าน วนตําบลผู้มี ิทธิ
บิ า า ได้ตามที่ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ํา นด ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น

พ.ศ.2548
2. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น

( บับที่ 2) พ.ศ.2551
3. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น

( บับที่ 3) พ.ศ.2559
4. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น

( บับที่ 4) พ.ศ.2562
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ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร อ พนั าน วนตําบลผู้
มี ิทธิ์ได้รับ ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร บิ าย ิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษา อ บุตร พ.ศ. 2560
2. พระรา ฤษฎี า ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อ บุตร พ
.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร ํานวน 160,000 บาท

พื่อ าย ป็น1. า ้า มาบริ ารตา ๆ น า ้า มา น
าน า ้า มา ัดทําปายประ า ัมพันธตา ๆ าโ ษณาและ
ผยแพร วาร าร ปฏิทินประ ําปี และ ื่อ ิ่ พิมพตา ๆ ฯลฯ ตั้
าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว. 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย า ้า
มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2. ระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย าร บิ าใ ้ ายใน าร
บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2562
3. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อ รูปแบบและ
าร ําแน ประ ภทรายรับ-ราย าย บประมาณราย ายประ ําปี
อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ลี้ย รับรอ นวย านรา าร ติดตอ
รา าร ตรว านบริ าร านตาม ลั ธรรมาภิบาล ฯลฯ ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28
ร ฎา ม 2548 รื่อ ารตั้ บประมาณและ าร บิ าย ิน า

รับรอ รือ า ลี้ย รับรอ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
2. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

า ดินทา ไปรา ารพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าพา นะ า าที่พั า บี้ย ลี้ย ใน าร ดิน
ทา และ าใ ้ ายอื่นๆ ใน าร ดินทา ไปรา าร รือไปอบรม
ัมมนา อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ตั้ าย า ินราย

ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น ( บับที่ 3) พ.ศ. 2559
3. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น ( บับที่ 4) พ.ศ. 2561
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าล ทะ บียนอบรมและ ัมนาพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าล ทะ บียนอบรม ัมมนา อ พนั าน วน
ตําบล พนั าน ้า ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น ( บับที่ 3) พ.ศ. 2559
3. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ดินทา ไป
รา าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น ( บับที่ 4) พ.ศ. 2561

โ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ ี่ยว ับ พ.ร.บ. าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นิน าร ัดโ ร ารฝึ อบรมใ ้ วามรู้ ี่ยว
ับ พ.ร.บ. าร ัด ื้อ ัด ้า และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ

. 2560 ใ ้ ับพนั านผู้ปฏิบัติ านที่ ี่ยว ้อ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

- ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม าร
ัด านและ ารประ ุมระ วา ประ ทศ ( บับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕

- พ.ร.บ. าร ัด ื้อ ัด ้า และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565
) น้าที่..... ลําดับที่......
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ปรับปรุ แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารพัฒนาประ ิทธิภาพ าร ัด ็บราย
ได้ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น โดย าร ัดทํา รือปรับ ้อมูล
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน และ าร ัดทําฐาน ้อมูลใน าร
ัด ็บรายได้ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น น าร ัดทําฐาน
้อมูลที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า พื่อรอ รับ าร ัด ็บภาษีที่ดินและ
ิ่ ปลู ร้า ที่ ฎ มาย ํา นด และ าร ตรียม ารรอ รับ าร ัด
็บภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือ

ปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2550
2. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว462 ลว. 28 ุมภาพันธ ๒๕๕๑

3. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว483 ลว. 19
ุมภาพันธ 2561

4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 25,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อมแ มบํารุ รั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใ ้
านได้ตามป ติ น รถ ั รยานยนต รื่อ
อมพิว ตอร โต๊ะ ้าอี้ ฯลฯ ที่อยูใน วามดูแล อ อ ลั ตั้
าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว. 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย าย ประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน ํานั
าน น ระดาษถาย อ าร มุด ปา า รื่อ ย็บ
ระดาษ รื่อ าะ ระดาษ แบบพิมพตา ๆ ิ่ พิมพที่ได้ า
าร ื้อ รือ าร ้า ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม

ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าวั ดุ รื่อ
แต าย อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2560
2. นั ือ รม ริมป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว. 16 ร ฎา ม 2556
3. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1752 ลว. 6 ิ า ม 2556

4. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558

5. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

6. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
ม รา ม 2561
7. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลว. 1

ุมภาพันธ 2562 นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2061 ลว. 29 มีนา ม 2562
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วั ดุ ื้อ พลิ และ ลอลื่น ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อน้ํามัน ื้อ พลิ น้ํามัน รื่อ ใ ้ในรถยนต
และรถ ั รยานยนตทุ นิด ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

2. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
มีนา ม 2561
3. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
ม รา ม 2561
4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

วั ดุ อมพิว ตอร ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ อมพิว ตอร น อุป รณบันทึ
้อมูล ตลับผ มึ ํา รับ รื่อ พิมพแบบ ล อร มา าย
บิ้ล มนบอรด รื่อ อานและบันทึ ้อมูล โปรแ รม
อมพิว ตอร ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม

ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

2. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
มีนา ม 2561
3. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลว. 24
ม รา ม 2561
4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
าบริ ารไปรษณีย ํานวน 70,000 บาท

พื่อ าย ป็น าไปรษณีย าดว ตราไปรษณียอา ร ฯลฯ ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว2217 ลว. 19 ตุลา ม 2560

2. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1846 ลว. 12 ันยายน 2560

3. นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว1529 ลว. 3 ิ า ม 2560

4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

งบลงทุน รวม 46,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,500 บาท
รุภัณฑ ํานั าน

ัด ื้อตู้ ล็  2 บาน ํานวน 22,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน ํานวน 4 ตู้ รา าตู้
ละ 5,500 บาท
1) มีมือ ับ นิดบิด
2) มีแผน ั้นปรับระดับ 3 ิ้น
3) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)

รุภัณฑ อมพิว ตอร
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ัด ื้อ อมพิว ตอร ํา รับ านประมวลผล แบบที่ 1 ํานวน 22,000 บาท

พื่อ ัด ื้อ รื่อ อมพิว ตอร ํา รับประมวลผล แบบที่ 1
ํานวน 1 ุด ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีลั ษณะดั นี้

-มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้อ ใ ้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ู ํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยา ใด
อยา นึ่ รือดี วา ดั นี้
1) ป็นแผ ว ร พื่อแ ด ภาพแย า ว ร ลั ที่มี นวย วาม
ํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพติดตั้ อยูภายใน นวย

ประมวลผล ลา แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใ ้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพที่มี วาม ามารถใน ารใ ้

นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
-มี นวย วาม ํา ลั (RAM) นิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวย ัด ็บ ้อมูล นิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไม
น้อย วา 1 TB รือ นิด Solid State Drive นาด วาม ุไมน้อย
วา 250 GB ํานวน1 นวย

-มี DVE-RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
มี อ ื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/100 Base-T รือดี วา ํานวนไมน้อย วา 1 อ
-มี อ ื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 อ

-มีแปนพิมพและ มา
-มี อแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า

อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563
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ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟ นาด 800 AV (480 watts) ํานวน 2,500 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟา นาด 800 VA
รา า 2,500 บาท ํานวน 1 รื่อ
-มี ําลั ไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารอ ไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,445,600 บาท

งบดาเนินงาน รวม 1,325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,295,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร ารดับ พลิ ั้นต้นและอพยพ นีไฟ ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารดับ พลิ ั้นต้น
และอพยพ นีไฟ โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าวิทยา ร า
ปาย าอา ารและ รื่อ ดื่ม าวั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นๆที่

ี่ยว ้อ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร

แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 139 ลําดับที่ 1
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โ ร ารปอ ัน ารบาด ็บทา ถนน (RTI) ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารปอ ัน ารบาด ็บ
ทา ถนน (RTI) โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย า
อา าร าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าวั ดุอุป รณตา ๆ และ า
ใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 661 ล วันที่ 7 มีนา ม 2561

4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

6) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1346 ล วันที่ 29 มีนา ม 2562

7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ล วันที่ 5 มษายน 2562

ตั่่ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 6 ลําดับที่ 11

โ ร ารพอบ้านแมบ้านดับ พลิ ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารพอบ้านแมบ้านดับ
พลิ โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าวั ดุอุป รณ าใ ้ าย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ
และ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) บับที่ 2/2563 น้าที่ 139 ลําดับที่ 3
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โ ร าร พิ่มศั ยภาพ (RTI) ํานวน 25,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร าร พ่มศั ยภาพ (RTI)
โดยมี าใ ้ รายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณตา ๆ ใน ารดํา นิน
าร อ ณะ รรม าร RTI และ นวย านรา ารในพื้นที่ และ
าใ ้ ายอื่นๆ ใน ารดํา นิน ารตามโ ร าร ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 661 ล วันที่ 7 มีนา ม 2561

4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

6) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1346 ล วันที่ 29 มีนา ม 2562

7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ล วันที่ 5 มษายน 2562

ตั่่ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 6 ลําดับที่ 13
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โ ร ารระบบ ารแพทย ุ ิน ํานวน 800,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
- า ้า มาบริ ารผู้ปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทย ุ ินที่
ปฏิบัติ านประ ํา ุดปฏิบัติ าร ุ ิน อ ตําบล วา โ น พื่อใ ้
บริ ารตลอด 24 ั่วโม
- าวั ดุ ารแพทยที่ ํา ป็นและ ว ภัณฑ ํา รับบริ าร
ประ า น
- าใ ้ ายใน ารประ า ัมพันธ ุดปฏิบัติ ารแพทย ุ ิน
ประ ําตําบล วา โ น
- า ้า มา ํา รับรถรับ- ผู้ปวย ผู้บาด ็บ า อุบัติ ตุ
- ัด ื้อ รื่อ แต าย ํา รับผู้ปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทย ุ

ิน
- ฝึ อบรม พ่มพูน วามรู้ผู้ปฏิบัติ ารแพทย ุ ิน
- ศึ ษาดู าน
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ื อ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ล วันที่ 17
ันยายน 2553 รื่อ ารดํา นิน านและบริ าร ัด ารระบบ าร

แพทย ุ ิน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่มติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 192 ลําดับที่ 6
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โ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ใน ารปอ ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ใน
ารปอ ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด โดยมี าใ ้ ายประ อบ

ด้วย าปาย าวิทยา ร าอา าร าอา ารวา และ รื่อ
ดื่ม าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไป
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ล วันที่ 4 ธันวา ม 2560

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 3334 ล วันที่ 18 ตุลา ม 2561

4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1463 ล วันที่ 18 พฤษภา ม 2561

5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ล วันที่ 28
พฤษภา ม 2562
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 17

โ ร ารอบรมอา า มั ร อปพร.ตําบล วา โ น ํานวน 250,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอบรมอา า มั ร อป
พร.ตําบล วา โ น โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย า
วิทยา ร า ถานที่ าวั ดุอุป รณ าอา าร าอา ารวา และ

รื่อ ดื่ม าที่พั า ดินทา และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ใน
ารดํา นินโ ร าร ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 8 ลําดับที่ 27
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โ ร ารอบรมอา า มั ร ู้ ีพ ู้ภัย ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอบรมอา า มั ร ู้
ีพ ู้ภัย โดยมี่ าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร า
ถานที่ า ดินทา าที่พั าอา าร าอา ารวา และ รื่อ

ดื่ม าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไป
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ล วันที่ 17

ันยายน 2553
3) ประ าศ ณะ รรม าร ารแพทย ุ ฺ่นฯ ล วันที่ 16
ตุลา ม 2560 และที่แ ้ไ พ่ม ติม ( บับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 20

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุ รื่อ แต าย ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าวั ดุ รื่อ แต ายใน ิ รรม านปอ ันและ
บรร ทา าธารณภัย พื่อใ ้ ิด วามปลอดภัยใน ารทํา านและ
ลดอันตรายใน ารทํา านตามภาร ิ อ อ ารบริ าร วน
ตําบล วา โ น
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ล วันที่ 19
มีนา ม 2561
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
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งบลงทุน รวม 115,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,600 บาท
รุภัณฑ ํานั าน

ัด ื้อตู้ล็อ อร 18 อ ํานวน 8,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อตู้ล็อ อร 18 อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. มีมือ ับ นิดฝั
2. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
ป็นไปตามบัญ ีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ปี 2562

รุภัณฑ รื่อ ดับ พลิ

ัด ื้อ รุภัณฑดับ พลิ ํานวน 107,600 บาท

ัด ื้อ รุภัณฑดับ พลิ
พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ายดับ พลิ นาด 1.5 นิ้ว ้อตอ นาด 2.5
นิ้ว ํานวน 2 ้นๆละ 12,000 บาท ป็น ิน 24,000 บาท
พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ายดับ พลิ นาด 2.5 น้่ว ้อตอ นาด 2.5
นิ้ว ํานวน 2 ้นๆละ 13,000 บาท ป็น ิน 26,000 บาท
พื่อ าย ป็น า ัด ื้อถั ดับ พลิ นิด ABC นาด 15
ปอนด ํานวน 10 ถั ๆละ 1,800 บาท ป็น ิน 18,000 บาท
พื่่อ าย ป็น า ัด ื้อน้ํายาโฟมดับ พลิ นาด 20 ลิตร ํานวน 2
ถั ๆละ 4,800 บาท ป็น ิน 9,600 บาท
พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ัว ีดดับ พลิ นิดปรับได้ ึ่ ลํา ึ่
ฝอย แบบด้ามปืน 1 ัวๆละ 30,000 บาท ป็น ิน 30,000
บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท

ินอุด นุนอ รป รอ วนท้อ ถิ่น

อุด นุนโ ร ารฝึ ้อมแผนปอ ันและบรร ทา าธารณภัย อ
ลุมโ นนิ่ ที่ 11

ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินอุด นุนใ ้ ับโ ร ารฝึ ้อมแผนปอ ันและ
บรร ทา าธารณภัย อ ลมโ นนิ่ ที่ 11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,934,244 บาท

งบบุคลากร รวม 5,590,044 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,590,044 บาท

ิน ดือนพนั าน ํานวน 3,663,250 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล ดั นี้
(1) ตําแ น ผู้อํานวย าร อ ารศึ ษา ํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแ น ้าพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแ น พนั าน รู ํานวน 9 อัตรา
- ตั้ ายรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารดั นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ิน
ประโย นตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
อา ายได้ พ.ศ. 2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายในด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น

ินประ ําตําแ น ํานวน 42,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าประ ําตําแ น พนั าน วนตําบล ํานวน 1
อัตรา
(1) ตําแ น ผู้อํานวย าร อ ารศึ ษา
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ิน
ประโย นตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
อา ายได้ พ.ศ. 2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายในด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ินวิทยฐานะ ํานวน 252,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินวิทยฐานะพนั าน รู ํานวน 9 อัตรา ดั นี้
(1) ตําแ น รู ศ.2 ํานวน 9 อัตรา ดือนละ 3,500
บาท ํานวน 12 ดือน
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ิน
ประโย นตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
ายได้ พ.ศ. 2559

(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายในด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
(3) นั ือดวนที่ ุด ที่ ศธ.0206.7/ว 8 ลว 22 พฤษภา ม 2558
รื่อ พระรา บัญญัติ ิน ดือน ินวิทยฐานะ และ ินประ ํา

ตําแ น ้ารา าร รูและบุ ลา รทา ารศึ ษา

าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 1,440,794 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทนพนั าน ้า ตามภาร ิ
(1) ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแ น ผู้ วย ัว น้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ ํานวน 2 อัตรา
(3) ตําแ น ผู้ วย รูผู้ดูแล ด็ ํานวน 8 อัตรา
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายในด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 192,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทนพนั าน ้า ตามภาร ิ
(1) ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแ น ผู้ วยศูนยพัฒนา ด็ ล็ ํานวน 2 อัตรา
(3) ตําแ น ผู้ วย รูผู้ดูแล ด็ ํานวน 8 อัตรา
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายในด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 1,301,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,600 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 86,200 บาท

พื่อ าย ป็นประโย นตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินโบนั ) ใ ้
แ นั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา พนั าน ้า และ พื่อ าย
ป็น าตอบแทน ณะ รรม ารตรว ประ มินผล านพนั าน รู
และบุ ลา รทา ารศึ ษา พื่อใ ้มี รือ ลื่อนวิทยฐานะ ป็น

ิน 80,000 บาท
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ป็น ินรา วัล
ประ ําปีแ พนั านท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557

(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
าตอบแทน ณะ รรม ารตรว ประ มินผล านพนั าน รู
พื่อ าย ป็น าตอบแทน ณะ รรม ารตรว ประ มินผล
านพนั าน รูและบุ ลา รทา ารศึ ษา พื่อใ ้มี รือ ลื่อน

วิทยฐานะ ป็น ิน 6,200 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ใ ้แ
พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ที่ปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ล วัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย าตอบแทน ารปฏิบัติ
านนอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

า าบ้าน ํานวน 56,400 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า า ื้อ ใ ้แ พนั าน วนตําบลผู้มี
ิทธิ บิ า าบ้านได้ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย ํา นด

- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548

(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น( บับที่ 2) พ.ศ. 2551

(3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น( บับที่ 3) พ.ศ. 2559

(4) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น( บับที่ 4) พ.ศ. 2562

(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ล วัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อ ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
าย ิน า าบ้าน อ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น
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ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร ํานวน 220,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน อย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั าน วน
ตําบล
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) พระรา ฤษฎี า ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อ บุตร พ
.ศ. 2562
(2) นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0408.5/ว 22 ล วัน
ที่ 12 ม รา ม 2561 รื่อ ประ ภทและอัตรา า ลา รียนใน
ถานศึ ษา อ อ นประ ภทอา ีวะศึ ษา

(3) นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ล วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อ ประ ภทและอัตรา ินบํารุ ารศึ ษา
และ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 659,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

า ้า มาบริ ารตา ๆ ํานวน 324,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ย็บป นั ือ า ้า ลม นั ือ า
้า บริ าร ( า ้า มา น าน า ้า มา ัดทําปายประ า
ัมพันธตา ๆ) า ผยแพรวาร าร ปฏิทินประ ําปีและ ื่อ ิ่ พิมพ

ตา ๆ
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ล วัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย า ้า

มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) พรบ. ัด ื้อ ัด ้า และบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
(3) ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
(4) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3/ว 1916 ล วันที่ 19

ันยายน 2560 รื่อ ารอนุมัติย ว้นใ ้ า รือ าร ้า ที่
ต้อ ระทําตอ นื่อ ในปี บประมาณใ ม แตไมอา ล นามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลั

(5) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859 ล วันที่ 13
ันยายน 2560 รื่อ าร า รือ าร ้า มาบริ ารที่มี วาม

ํา ป็นตอ นื่อ
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ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ํานวน 25,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ลี้ย รับรอ นวย านรา าร ติดตอ
รา าร ตรว านบริ ารตาม ลั ธรรมาภิบาล ณะศึ ษาดู าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ล วัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อ ารตั้ บประมาณและ าร บิ าย

ิน ารับรอ รือ ารับรอ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

าใ ้ ายใน ารล ทะ บียนฝึ อบรมและ ัมมนา ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารล ทะ บียน ใน าร ้ารับ ารฝึ
อบรมและ ัมมนา อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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า ดินทา ไปรา ารพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา าร น าที่พั า
พา นะ า บี้ย ลี้ย แล าใ ้ ายอื่นๆ ใน าร ดินทา ไป
รา าร อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อมแ มบํารุ ทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใ ้ านได้
ป ติ น อา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ รั้ว ้อ น้ํา
-ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ล วัน
ที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ายประ อบ
ารพิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ อย

วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน อ าร
ศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม น ระดาษ ปา า รื่อ ย็บ
ระดาษ รื่อ าะ ระดาษ มุดประวัติ ้ารา าร ธ าติ พระ

บรม ายาลั ษณ ตรายา อ ระดาษ อ ด มาย น้ําดื่ม ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุ านบ้าน าน รัว ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ านบ้าน าน รัว น ไม้ วาด ถ้วย
าม ้อน ้อมแ ้วน้ํา านรอ ถาด ระติ น้ํา น้ํายาล้า
าน น้ํายาล้า ้อ น้ํา ฯลฯ

- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติระ บียบและ นั ือ ํา ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุ ื้อ พลิ และ ลอลื่น ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ ื้อ พลิ น น้ํามันดี ล น้ํามัน
บน ิน น้ํามัน รื่อ น้ํามัน ารบี ฯลฯ
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุ อมพิว ตอร ํานวน 40,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ อมพิว ตอร น อุป รณ
บันทึ ้อมูลแปนพิมพ าย บิล มนบอรด มา รื่อ อาน
และบันทึ ้อมูลแบบตา ๆ ฯลฯ
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
าไฟฟา ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าไฟฟา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ 6 แ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 1529 ล วันที่ 3 ิ า ม 2560

(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

(3) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

(4) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2009 ล วันที่ 23 พฤษภา ม 2562

าน้ําประปา าน้ําบาดาล ํานวน 20,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าน้ําประปา าน้ําบาดาล ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ในตําบล ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 1529 ล วันที่ 3 ิ า ม 2560

(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ล วันที่ 12 ันยายน 2560

(3) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ล วันที่ 19 ตุลา ม 2560

(4) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2009 ล วันที่ 23 พฤษภา ม 2562
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งบลงทุน รวม 42,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
รุภัณฑ ํานั าน

ัด ื้อ รื่อ ทําน้ํา ย็น-น้ําร้อน ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ทําน้ํา ย็น – น้ําร้อน (พลา ติ ) ถั
ว่ํา ํานวน 1 รื่อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้

- ามารถทําน้ํา ย็นได้ 4 ลิตรตอ 1 ั่วโม
- ามารถทําน้ําร้อนได้ 2 ลิตรตอ 30 นาที
- อุณ ภูมิน้ํา ย็นต่ํา ุด 3 อ ศา
- อุณ ภูมิน้ําร้อน ู ุด 92 อ ศา
- ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี
ํา นดในมาตรฐาน รุภัณฑ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พื่อ ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 94 ลําดับที่ 16

ัด ื้อ ั้น ็บ อ าร ล็  40 อ ํานวน 3,900 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ั้น ็บ อ าร ล็ 40 อ ํานวน 1
ลั โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้

- ตู้ ั้น ็บ อ าร ล็ 40 อ นาด 92x31x176 ม.
- ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี
ํา นดในมาตรฐาน รุภัณฑ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พื่อ ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 94 ลําดับที่ 16

ัด ื้อตู้บาน ลื่อน  4  ฟุต บน ระ ลา ทึบ  ํานวน  ๓  ลั  ๆ ละ 
7,900 บาท

ํานวน 23,700 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อตู้บาน ลื่อน 4 ฟุต บน ระ ลา
ทึบ ํานวน 3 ลั ๆ ละ 7,900 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
-ตู้บาน ลื่อน 4 ฟุต บน ระ ลา ทึบ นาด 121x45 x 183 ม.
-ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า รา าท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี
ํา นดในมาตรฐาน รุภัณฑ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) พื่อ ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 94 ้อ 16

รุภัณฑ อมพิว ตอร
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ัด ื้อ รื่อ พิมพ Multifunction แบบ ีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

ํานวน 7,500 บาท
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พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ พิมพ Multifunction แบบ ีด มึ
พร้อมติดตั้ ถั มึ พิมพ (Ink Tank Printer) ํานวน 1

รื่อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
- ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายใน รื่อ ดียว ัน
- ป็น รื่อ พิมพแบบ ีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) า โร านผู้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)

- ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าว-ดํา) ได้
- มี วามละ อียดใน าร แ น ู ุดไมน้อย วา 1,200x600

รือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถาย ํา นา อ ารได้ทั้ ีและ าวดํา
- ามารถทํา ํา นาได้ ู ุดไมน้อย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและ ยายได้ 25 ถึ 400 ปอร ็นต
- มี อ ื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ํานวนไม
น้อย วา 1 อ
- มี อ ื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา ํานวนไมน้อย วา 1 อ รือ
ามารถใ ้ านผาน รือ ายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)

ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 แผน
ามารถใ ้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom

- ตั้ าย า ินรายได้
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระ
ทรว ดิ ิทัล พื่อ ศรษฐ ิ และ ั ม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พื่อ ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 94 ลําดับที่ 16
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ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟา นาด 800 AV ํานวน 2,500 บาท

- พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟา นาด 800AV
ํานวน 1 รื่อ โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้

- มี ําลั ไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800AV (480 Watts)
- ามารถ ํารอ ไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ตั้ าย า ินรายได้
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร บับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระ
ทรว ดิ ิทัล พื่อ ศรษฐ ิ และ ั ม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พื่อ ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 94 ลําดับที่ 16

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,746,332 บาท
งบดาเนินงาน รวม 4,276,332 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,708,400 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร าร ิ รรมต้านยา พติดภายใน ถานศึ ษา ํานวน 60,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด าน โดยมี าใ ้ ายประ อบ
ด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) พ.ร.บ. ารศึ ษาแ าติ พ.ศ. 2542 มวด 4
(3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ นั ีฬา ้ารวม ารแ
ัน ีฬาอ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 69 ลําดับที่ 44
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โ ร าร ัด าน ริมและพัฒนา ด็ และ ยาว น ํานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ้ ายใน าร ัด าน น านวัน ด็ แ าติ โดยมี า
ใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ
- ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) พ.ร.บ ารศึ ษาแ าติ พ.ศ. 2542 มวด 4
(3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ นั ีฬา ้ารวม ารแ
ัน ีฬาอ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7
แผนพัฒนาท้อ ถิ่น พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 6

โ ร ารวันวิทยาศา ตร ํานวน 40,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด าน น โดยมี าใ ายประ อบ
ด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) พ.ร.บ ารศึ ษาแ าติ พ.ศ. 2542 มวด 4
(3)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ นั ีฬา ้ารวม ารแ
ัน ีฬาอ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 69 ลําดับที่ 47

โ ร าร นับ นุน าใ ้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา ํานวน 489,200 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายในโ ร าร ัด ื้อวั ดุทา ารศึ ษา ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ 6 แ ํานวน 208 น ๆละ 1,700 บาท ป็น

ิน 353,600 บาท มีดั นี้
(1)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.บ้านบัวพั วียน ด็
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ํานวน 44 น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 74,800 บาท
(2)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.บ้าน นอ ุ ด็
ํานวน 55 น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 93,500 บาท

(3)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.บ้านดอน ําปา ด็
ํานวน 44 น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 74,800 บาท

(4)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.วัด ฝือแฝ ด็ ํานวน 32
น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 54,400 บาท

(5)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.วัด ดีย ด็ ํานวน 17
น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 28,900 บาท

(6)โ ร าร ัด ื้อวั ดุ ารศึ ษา ศพด.วัดราษฎร ามั ี ด็
ํานวน 16 น ๆละ 1,700 บาท ป็น ิน 27,200 บาท และ พื่อ
าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ( า รื่อ แบบนั รียน า นั ือ รียน าอุป รณ าร
รียน และ า ิ รรมพัฒนาผู้ รียน) ( ํา รับ ด็ อายุ 3 – 5
ปี) ํานวน 120 น ๆ ละ 1,130 บาท ป็น ิน 135,600
บาท ดั นี้

(1)โ ร าร นับ นุน าใ ้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่อใ ้ าย
ใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.บ้านบัวพั วียน ด็
ํานวน 27 น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 30,510 บาท

(2)โ ร าร นับ นุน าใ ้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่อใ ้ าย
ใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.บ้าน นอ ุ ด็ ํานวน 33

น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 37,290 บาท
(3)โ ร าร นับ นุน าใ ้ าย ารบริ่ าร ถานศึ ษา พื่อใ ้ าย
ใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.บ้านดอน ําปา ด็ ํานวน 29

น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 32,770 บาท
(4)โ ร าร นับ นุน าใ ้ ายใน ารบริ าร ถานศึ ษา พื่อใ ้
ายใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.วัด ฝือแฝ ด็ ํานวน 14
น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 15,820 บาท

(5)โ ร าร นับ นุน าใ ้ ายใน ารบริ าร ัด ารศึ ษา พื่อใ ้
ายใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.วัด ดีย ด็ ํานวน 11
น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 12,430 บาท

(6)โ ร าร นับ นุน าใ ้ ายใน ารบริ าร ถานศึ ษา พี่อใ ้
ายใน าร ัด ารศึ ษา ํา รับ ศพด.วัดราษฎร ามั ี ด็
ํานวน 6 น ๆ ละ 1,130 ป็น ิน 6,780 บาท

- ตั้ าย า ินอุด นุนทั่วไป ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่
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าร
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 141 ลําดับที่ 7

โ ร าร นับ นุน าใ ้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด. 6 แ ํานวน 1,019,200 บาท
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พื่อ าย ป็น าใ ้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ 6 แ โ ร ารอา าร ลา วัน ( ด็ ล็ 208 น)
(1)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.บ้านบัวพั วียน ํานวน 44

น ป็น ิน 215,600 บาท
(2)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.บ้าน นอ ุ ํานวน 55

น ป็น ิน 269,500 บาท
(3)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.บ้านดอน ําปา ํานวน 44

น ป็น ิน 215,600 บาท
(4)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.วัด ฝือแฝ ํานวน 32 น ป็น

ิน 156,800 บาท
(5)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.วัด ดีย ํานวน 17 น ป็น

ิน 83,300 บาท
(6)โ ร ารอา าร ลา วัน ศพด.วัดราษฎร ามั ี ํานวน 16

น ป็น ิน 78,400 บาท
-ตั้ าย า ินอุด นุนทั่วไป ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
2786 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 64 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 2,567,932 บาท
าอา าร ริม (นม) ํานวน 2,567,932 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้ออา าร ริม (นม) ํา รับ
โร รียน ั ัด พฐ. 7 แ ํานวน 1,055 น ป็น

ิน 2,145,026 บาท (260 วัน) มีดั นี้
1. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร. ุรุราษฎรวิ
ยา ํานวน 241 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 490,001.20 บาท

2. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร. ุม นบ้านบัวพั
วียน ํานวน 177 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
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วัน ป็น ิน 359,876.40 บาท
3. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร.บ้าน วา โ นโนน
ทอ ํานวน 94 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 191,120.80 บาท

4. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร.บ้านดอน
ําปา ํานวน 161 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 327,345.20 บาท

5. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร.บ้าน วน
อ้อย ํานวน 88 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 178,921.60 บาท

6. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร.บ้าน นอ ุ
ํานวน 225 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260 วัน ป็น

ิน 457,470 บาท
7. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ร.ร.บ้าน นอ ปอ
แด ํานวน 69 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 140,290.80 บาท

และ พื่อ ัด ื้ออา าร ริม (นม) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ 6
แ ํานวน 208 น ป็น ิน 422,906 บาท (260 วัน) มีดั นี้
1. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.บ้านบัวพั

วียน ํานวน 44 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 89,460.80 บาท

2. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.บ้าน นอ ุ
ํานวน 55 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260 วัน ป็น

ิน 111,826.00 บาท
3. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.บ้านดอน
ําปา ํานวน 44 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 89,460.80 บาท

4. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.วัด ฝือ
แฝ ํานวน 32 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
วัน ป็น ิน 65,062.40 บาท

5. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.วัด ดีย ํานวน 17
น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260 วัน ป็น ิน 34,564.40

บาท
6. โ ร ารอา าร ริม (นม) ํา รับ ศพด.วัดราษฎร
ามั ี ํานวน 16 น ๆ ละ 7.82 บาท ํานวน 260
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วัน ป็น ิน 32,531.20 บาท
บ ินอุด นุน ินอุด นุน วนรา าร

ตั้ าย า ินอุด นุนทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
2786 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
) น้าที่ 72 ลําดับที่ 1 และ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 4,470,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,470,000 บาท

ินอุด นุน วนรา าร

โ ร าร ายภาษาอั ฤษนารู้ ูอา ียน ํานวน 50,000 บาท

- โ ร าร ายภาษาอั ฤษนารู้ ูอา ียน โร รียนบ้านบัวพั
วียน ป็น ิน 50,000 บาท

- ตั้ าย า ินรายได้
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- นั ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้อ

ถิ่น พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 1
โ ร าร ายยุว น รียนรู้ ารดํา นิน ีวิต ํานวน 50,000 บาท
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โ ร าร ายยุว น รียนรู้ โร รียนบ้าน นอ ปอแด
ป็น ิน 50,000 บาท
- ตั้ าย า ินรายได้
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- นั ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพิ่ม

ติม รั้ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 2
โ ร าร ัด ารแ ันพัฒนา ารและทั ษะทา วิ า าร ํานวน 50,000 บาท

โ ร าร ัด ารแ ันพัฒนา ารและทั ษะทา วิ า ารโร รียน
บ้าน นอ ุ ป็น ิน 50,000 บาท
- ตั้ าย า ินรายได้
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- นั ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้อ

ถิ่น พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 3
โ ร ารพัฒนา ุณธรรม ริยธรรมนั รียนและ ยาว นในตําบล
วา โ น

ํานวน 50,000 บาท

โ ร ารพัฒนา ุณธรรม ริยธรรมนั รียนและ ยา นในตําบล
วา โ นตามศา ตรพระรา า โร รียน ุรุราษฎรวิทยา

- ตั้ าย า ินรายได้
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- นั ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้อ

ถิ่น รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 4
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โ ร ารรวมแ ัน ีฬาภายใน ลุมตําบล วา โ น ํานวน 50,000 บาท

โ ร ารรวมแ ัน ีฬาภายใน ลุมตําบล วา โ น โร รียนบ้าน
ดอน ําปา ป็น ิน 50,000 บาท
- ตั้ าย า ินรายได้
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- นั ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 แผน พิ่ม

ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 140 ้อ 5
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โ ร ารอา าร ลา วันนั รียนโร รียนใน ั ัด พฐ. 7 โร รียน ํานวน 4,220,000 บาท

พื่อตั้ าย ป็น ินอุด นุน ํา รับ นับ นุนโร รียนใน ั ัด พฐ
. 7 แ ํานวน 1,055 น ป็น ิน 4,220,000 บาท มีดั นี้
1. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร. ุรุราษฎรวิ
ยา ํานวน 241 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200 วัน ป็น

ิน 964,000 บาท
2. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร. ุม นบ้านบัวพั

วียน ํานวน 177 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200
วัน ป็น ิน 708,000 บาท

3. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร.บ้าน วา โ นโนน
ทอ ํานวน 94 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200 วัน ป็น

ิน 376,000 บาท
4. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร.บ้านดอน
ําปา ํานวน 161 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200
วัน ป็น ิน 644,000 บาท

5. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร.บ้าน วน
อ้อย ํานวน 88 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200 วัน ป็น

ิน 352,000 บาท
6. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร.บ้าน นอ ุ

ํานวน 225 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200 วัน ป็น
ิน 900,000 บาท

7. โ ร ารอา าร ลา วัน ํา รับ ร.ร.บ้าน นอ ปอ
แด ํานวน 69 น ๆ ละ 20 บาท ํานวน 200 วัน ป็น

ิน 276,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
) น้าที่ 72 ลําดับที่ 3
- ตั้ าย า ินอุด นุนทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
2786 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2562
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,514,777 บาท

งบบุคลากร รวม 1,958,777 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,958,777 บาท

ิน ดือนพนั าน ํานวน 689,880 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล ํานวน 2 อัตรา ดั นี้
1. ตําแ น ผู้อํานวย าร อ าธารณ ุ และ ่ แวดล้อม
2. ตําแ น ้าพนั าน าธารณ ุ
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ินประ ําตําแ น ํานวน 42,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ินประ ําตําแ น ผู้อํานวย าร อ าธารณ ุ
และ ิ่ แวดล้อม ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
และ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ที่ มท 0809.3/ว293 ล วันที่ 9 ุมภาพันธ 2559
รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและประโย นตอบ

แทนอื่น ( บับที่6) และประ าศ .อบต. รื่อ มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา ิน ดือนและวิธี าร บิ าย ิน ดือนและประโย น

ตอบแทนอื่น ( บับที่5) และ ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน าร
บริ าร านบุ ล วนท้อ ถิ่น รื่อ ํา นดมาตรฐาน ลา าร
บริ าร านบุ ล วนท้อ ถิ่น ( บับที่10)
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าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 1,082,897 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ํานวน 9 อัตราพนั าน ้า ตาม
ภาร ิ ํานวน 3 อัตรา
1. ตําแ น พนั าน ับรถ ยะ ํานวน 2 อัตรา
2. ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
พนั าน ้า ทั่วไป ํานวน 6 อัตรา
1. ตําแ น น านประ ํารถ ยะ ํานวน 6 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ํานั าน . ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว36
ล วันที่ 26 ิ า ม 2558 รื่อ ประ าศ . ., .ท. และ .อบต
. รื่อ มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั าน ้า

ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 144,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม าร รอ ีพ ั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า ั่ว
ราว ํานวน 9 อัตรา

ตําแ น ผู้ วยพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
ตําแ น พนั าน ับรถ ยะ ํานวน 2 อัตรา
ตําแ น น านประ ํารถ ยะ ํานวน 6 อัตรา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ํานั าน . ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ล วันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อ ประ าศ . ., .ท
. และ .อบต. รื่อ ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั าน วนท้อ ถิ่น ลู ้า และพนั าน ้า อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่นได้รับ ิน พิ่ม าร รอ ีพ ั่ว ราว( บับที3่)
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งบดาเนินงาน รวม 1,196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 194,000 บาท

พื่อ าย ป็นประโย นตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินโบนั ) ใ ้
แ นั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา พนั าน
้า ํานวน 50,000 บาท

- าตอบแทน อ อา า มั รบริบาลท้อ ถิ่น ํานวน 2 อัตรา ป็น
ิน 144,000 บาท

ตามระ บียบดั นี้
1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ ําปี
แ พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ ารบริ าร วนตําบลท้อ
ถิ่น
3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาลท้อ ถิ่น
อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562

4) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 40,000 บาท

พื่อตั้ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลาใ ้แ พนั าน
วนตําบล และพนั าน ้า ที่มาปฏิบัติ านนอ วลารา ารที่ได้

รับ ํา ั่ ใ ้ปฏิบัติรา ารนอ วลารา ารป ติและวัน ยุด
รา าร ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ล วันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ
านนอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
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า าบ้าน ํานวน 42,000 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า ื้อ ใ ้แ พนั าน วนตําบลผู้มี ิทธิ
บิ า า ได้ตามที่ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ํา นด ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2548

2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที2่) พ.ศ.2551

3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที3่) พ.ศ.2559

ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตร ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน วย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั าน วน
ตําบล ตั้ าย า ินรายได้ โดยปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ
ั่ ารดั นี้

1.พระรา ฤษฎี า ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อ บุตร พ.ศ
.2562
2. นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0408.5/ว22 ล วัน
ที่ 12 ม รา ม 2561 รื่อ ประ ภทและอัตรา า ลา รียนใน
ถานศึ ษา อ อ นประ ภทอา ีวศึ ษา

3. นั ือ รมบัญ ี ลา ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ล วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อ ประ ภทและอัตรา ินบํารุ ารศึ ษา
และ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร ํานวน 620,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ย็บป นั ือ า ้า ลม นั ือ า
้า บริ าร ( า ้า มา น าน า ้า มา ัดทําปายประ า
ัมพันธตา ๆ) า ผยแพรวาร าร ปฏิทินประ ําปีและ ื่อ ิ่ พิมพ

ตา ๆ า ้า ตั ิ่ ปฎิ ูล ฯลฯ
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ล วัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย า ้า

มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) พรบ. ัด ื้อ ัด ้า และบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
(3) ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
(4) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3/ว 1916 ล วันที่ 19

ันยายน 2560 รื่อ ารอนุมัติย ว้นใ ้ า รือ าร ้า ที่
ต้อ ระทําตอ นื่อ ในปี บประมาณใ ม แตไมอา ล นามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลั

(5) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859 ล วันที่ 13
ันยายน 2560 รื่อ าร า รือ าร ้า มาบริ ารที่มี วาม

ํา ป็นตอ นื่อ
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ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

า ดินทา ไปรา ารพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา าร น าที่พั า
พา นะ า บี้ย ลี้ย แล าใ ้ ายอื่นๆ ใน าร ดินทา ไป
รา าร อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

าล ทะ บียนและ ัมนาพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารล ทะ บียน ใน าร ้ารับ ารฝึ
อบรมและ ัมมนา อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น าบํารุ รั ษา รือ อมแ มทรัพย ิน รุภัณฑ นรถ
็บ ยะ รื่อ อมพิว ตอร ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือ

ปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ล วันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัด

ทํา บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน ํานั
ปลัด าน น ระดาษ ปา า รื่อ ย็บ ระดาษ รื่อ าะ
ระดาษ มุดประวัติ ้ารา าร ธ าติ พระบรม ายา

ลั ษณ ตรายา อ ระดาษ อ ด มาย น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุ รื่อ แต าย ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าวั ดุ รื่อ แต าย น า ื้อ ผ้า ัน
ปื้อน รอ ท้า ถุ มือ น้า า อนามัย ฯลฯ ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อ แนวทา ารพิ ารณา
ิ่ อ ที่ ัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั าร ําแน ประ ภทราย
ายตาม บประมาณ

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523
ล วันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ าย
ประ อบ ารพิ ารณาประมาณ ารราย ายประ ําปี ในลั ษณะ
าใ ้ อยวั ดุ และ า าธารณูปโภ

3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ล วันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ

4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัด

ทํา บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น
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วั ดุ อมพิว ตอร ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ อมพิว ตอร น อุป รณ
บันทึ ้อมูลแปนพิมพ าย บิล มนบอรด มา รื่อ อาน
และบันทึ ้อมูลแบบตา ๆ ฯลฯ
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

ินอุด นุน อ น

โ ร าร วบ ุมและปอ ันโร าด ารไอโอดีน 18 มูบ้าน ํานวน 180,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินอุด นุน อ นใ ้ ับอ รในตําบลใน ารดํา นิน
านตามแนวทา โ ร ารพระรา ดําริ ด้าน าธารณ
ุ ํานวน 18 มูบ้าน ตามระ บียบ

1) แนวทา ประมาณ ารรายรับและ ัดทํา บประมาณราย
าย รอ รับ ินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุ อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น ประ ําปี บประมาณ พ.ศ.2562

2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2559
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม
ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 159 ลําดับที่ 1
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โ ร ารรณร และแ ้ไ ปัญ ายา พติด 18 มูบ้าน ํานวน 180,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินอุด นุน อ นใ ้ ับอ รในตําบลใน ารดํา นิน
านตามแนวทา โ ร ารพระรา ดําริ ด้าน าธารณ
ุ ํานวน 18 มูบ้าน ตามระ บียบ

1) แนวทา ประมาณ ารรายรับและ ัดทํา บประมาณราย
าย รอ รับ ินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุ อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น ประ ําปี บประมาณ พ.ศ.2562

2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2559
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม
ติม รั้่ ที่ 2/2563 น้าที่ 159 ลําดับที่ 2
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 590,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร าร วบ ุมและปอ ันโร ติดตอ ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย าดํา นินโ ร าร วบ ุมและปอ ันโร ติดตอ น โร
ไ ้ ลือดออ ตั้ าย า ินรายได้ โดยปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ าร ดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 1819.3/ว3362 ล
วันที่ 19 ิ า ม 2556 รื่อ ารดํา นิน านปอ ันและ วบ ุม
ารระบาด อ โร ไ ้ ลือดออ

2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

3. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

4. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1346 ล วันที่ 29 มีนา ม 2562

5. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น ตั้ าย า ินรายได้
- ป็นไปแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม ติม
รั้ ที่ 1/2563 น้าที่ 98 ลําดับที่ 23
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โ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ ุนั บ้า และแมวใน
ตําบล

ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย าดํา นินโ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ
ุนั บ้า และแมว ในตําบล ตั้ าย า ินรายได้ โดยปฏิบัติตาม

ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/ว729 ล วันที่ 31 มีนา ม 2560 รื่อ าร ัดทํา ้อ
บัญญัติ รือ ทศบัญญัติ าร วบ ุม าร ลี้ย รือปลอย ัตว
ตาม พรบ. าธารณ ุ พ.ศ.2535 และ าร ัด ื้อวั ีนปอ ัน
โร พิษ ุนั บ้าประ ําปี บประมาณ พ.ศ.2560
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว0994
ล วันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
- ป็นไปแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม ติม
รั้ ที่ 1/2563 น้าที่ 96 ลําดับที่ 11
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วั ดุ ื้อ พลิ และ ลอลื่น ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ ื้อ พลิ น น้ํามันดี ล น้ํามัน
บน ิน น้ํามัน รื่อ น้ํามัน ารบี ฯลฯ
- ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย น า มี
ภัณฑ ว ภัณฑ น้ํายาตา ๆ ทรายอะ บท รื่อ มือวิทยา
ศา ตร ถุ มือ ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้โดยถือระ บียบ า
นั ือ ั่ ารดั นี้

1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2. นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

3. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

5. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
6. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
7. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
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งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
รุภัณฑโร าน

ัด ื้อถั ยะ 120 ลิตร ํานวน 94 ใบ ํานวน 90,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อถั ยะพร้อมฝาปิด120 ลิตร ํานวน 94
ถั ๆละ 950 บาทพร้อม รีน ้อ วาม โลโ ้ ด้าน ้า และมีรู
ร้อย ือ อ ้า ตั้ าย า ินรายได้
- ืบรา าตามท้อ ตลาด นื่อ า ไมมี ํา นดในบัญ ีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ
1.. นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

3. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

4. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
5. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
6. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
7. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม
ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 162 ลําดับที่ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 935,814 บาท

งบบุคลากร รวม 568,814 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 568,814 บาท

ิน ดือนพนั าน ํานวน 362,640 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
1.ตําแ น ผู้อํานวย าร อ วั ดิ าร ั ม ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฎิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารดั นี้
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ.2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ินประ ําตําแ น ํานวน 42,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินประ ําตําแ น พนั าน วนตําบล ํานวน 1
อัตรา ดั นี้
1.ตําแ น ผู้อํานวย าร อ วั ดิ าร ั ม ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฎิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารดั นี้
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ิน
ประโย นตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
อา ายได้ พ.ศ.2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
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าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 140,174 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 1 อัตรา ดั
นี้ พนั าน ้า ตามภาร ิ
1. ผู้ วย ้าพนั านพัฒนา ุม น
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ.2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 24,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 1 อัตรา ดั
นี้ พนั าน ้า ตามภาร ิ
1. ผู้ วย ้าพนั านพัฒนา ุม น
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ.2559
(2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร
ํานวณภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ ร

ป รอ วนท้อ ถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินประโย นตอบแทนอื่น รณีพิ ศษ ( ินโบนั ) ใ ้
แ พนั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา พนั าน ้า 50,000
บาท ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ ารดั นี้

1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ ําปี
แ พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ ารบริ าร วนตําบลท้อ
ถิ่น

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ใ ้แ
พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ที่ปฏิบัติ านนอ วลารา าร
ป ติและวัน ยุดรา าร
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
ารดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยที่ มท.0808.4/ว 1562 ล วันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ
านนอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท.0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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า าบ้าน ํานวน 42,000 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า ื้อ ใ ้แ พนั าน วนตําบลผู้มี ิทธิ
บิ า า ได้ตามที่ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ํา นด ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2548

2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที2่ พ.ศ.2551

3)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที3่ พ.ศ.2559

4)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที4่ พ.ศ.2562

5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ล วันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อ ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ าย ิน า
าบ้าน อ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

า ้า มาบริ าร ํานวน 120,000 บาท

1. า ย็บป นั ือ า ้า ลม นั ือ ฯลฯ
2. า ้า มาบริ ารตา ๆ น า ้า น าน า ้า มา ัดทํา
ปายประ า ัมพันธตา ๆ ฯลฯ
3. าโ ษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประ ําปี และ ื่อ ิ่ พิมพ
ตา ๆ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ ารดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120
ล วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย ิน า ้า
มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2) พรบ. ัด ื้อ ัด ้า และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
3)ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
4) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3/ว 1916 ล วันที่ 19

ันยายน 2560 รื่อ ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร า รือ าร ้า ที่
ต้อ ระทําตอ นื่อ ในปี บประมาณใ ม แตไมอา ล นามใน
ัญญาได้ทัน มีผลย้อน ลั

5) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859 ล วันที่ 13
ันยายน 2560 รื่อ าร าและ าร ้า มาบริ ารที่มี วาม ํา

ป็นตอ นื่อ
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ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

า ดินทา ไปรา าร ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา าร น าที่พั า
พา นะ า บี้ย ลี้ย และ าใ ้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไป
รา าร อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรมและ าร ้ารับ
ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562

าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อมแ มบํารุ รั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใ ้
านได้ตามป ติ น อมพิว ตอร โต๊ะ ้าอี่ ฯลฯ ตั้ าย า ิน

รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ ารบริ าร วนตําบลท้อ
ถิ่น
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ล วันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
อย วั ดุ า าธารณูปโภ

าล ทะ บียนอบรมพนั าน วนตําบล ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร าล ทะ บียนอบรมพนั าน วน
ตําบล
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรมและ าร ้ารับ
ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน ํานั
าน น ระดาษ ปา า รื่อ ย็บ ระดาษ รื่อ าะ
ระดาษ มุดประวัติ ้ารา าร ธ าติ พระบรม ายา

ลั ษณ ตรายา วอ ระดาษ อ ด มาย ฯลฯ ตั้ าย า ิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ ารบริ าร วนตําบลท้อ
ถิ่น
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารบริ าร าน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2563
- นั ือ ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/6 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ล วันที่ 9 มิถุนายน 2558

- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ล วันที่ 15
ม รา ม 2563
นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1358 ล วันที่ 7 พฤษภา ม 2563
นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1545 ล วันที่ 27 พฤษภา ม 2563
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วั ดุ อมพิว ตอร ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ อมพิว ตอร น อุป รณบันทึ
้อมูล แปนพิมพ าย บิล มนบอรด ม้า รื่อ อานและ

บันทึ ้อมูลแบบตา ๆ ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ ารบริ าร วนตําบลท้อ
ถิ่น
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารบริ าร าน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2563
- นั ือ ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/6 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ล วันที่ 9 มิถุนายน 2558

- นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
- นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ล วันที่ 15
ม รา ม 2563
นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1358 ล วันที่ 7 พฤษภา ม 2563
นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1545 ล วันที่ 27 พฤษภา ม 2563
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
รุภัณฑ ํานั าน

ัด ื้อตู้น้ําร้อน ตู้น้ํา ย็น ํานวน 5,000 บาท

-รูปทร วย ามทัน มัย มาะ ับทุ ถานที่
-ตัวตู้ด้าน น้าทํา า พลา ติ ุณภาพดี ปลอดภัย
-ทําอุณ ภูมิน้ําร้อนได้ตั้ แต 85-95 อ ศา ล ีย
- พิ่มพื้นที่ อยล ย็น ัมผั ถั น้ํามา ึ้น
-ระบบ อม พร อรทํา วาม ย็นรวด ร็ว
-ระบบนิรภัย ํา รับ ัว ายน้ําร้อน
-ที่รอ รับถั น้ํา รอ รับได้พอดีปิด นิท
-มีไฟแ ด ถานะ ารทํา าน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,400,569 บาท

งบบุคลากร รวม 1,542,569 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,542,569 บาท

ิน ดือนพนั าน ํานวน 771,240 บาท

พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตําบล ํานวน 2 อัตรา ดั นี้
1.ตําแ น ผู้อํานวย าร อ า
2.ตําแ น นาย า โยธา
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ินประ ําตําแ น ํานวน 42,000 บาท

พื่อย าย ป็น ินประ ําตําแ น พนั าน วนตําบล ํานวน 1
อัตรา ดั นี้
1.ตําแ น ผู้อํานวย าร อ า
ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าน ํา นดใ ้ประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ ารบุ ล อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น

าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 633,329 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทนพนั าน ้า ํานวน 5 อัตรา ดั นี้
1.ตําแ น ผู้ วย า โยธา
2.ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร
3.ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านประปา
4.ตําแ น ผู้ วย า ไฟฟา
1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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ิน พิ่มตา  ๆ อ พนั าน ้า ํานวน 96,000 บาท

พื่อ าย ป็น า รอ ีพพนั าน ้า ํานวน 5 อัตรา ดั นี้
พนั าน ้า ตามภาร ิ
1.ตําแ น ผู้ วย า โยธา
2.ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านธุร าร
3.ตําแ น ผู้ วย ้าพนั านประปา
4.ตําแ น ผู้ วย า ไฟฟา
1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็นราย ายที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่นอา าย
ได้ พ.ศ. 2559
2) นั ือ ํานั าน . ท. และ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138
ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ํานวณ
ภาระ าใ ้ ายด้าน ารบริ าร านบุ ล อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

งบดาเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
าตอบแทนผู้ปฏิบัติรา ารอัน ป็นประโย นแ อ รป รอ วน

ท้อ ถิ่น
ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินประโย นตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ิน
โบนั ) ใ ้แ พนั าน วนตําบล ลู ้า ประ ํา พนั าน
้า 50,000 บาท

ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1)ระ บียบ าร ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารดํา นิน ินประโย น
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ ําปี
แ พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัด บ
ประมาณราย าย ประ ําปี พ.ศ.2563 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
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าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา าร ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลารา ารใ ้แ
พนั าน วนตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ ารดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ล วันที่ 15
พฤษภา ม2550 รื่อ าร บิ าย ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ าน
นอ วลารา าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562

า าบ้าน ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น า าบ้าน า า ื้อ ใ ้แ พนั าน วนตําบลผู้มี
ิทธิ บิ า าบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย
ํา นด ตั้ าย า ินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ
นั ือ ั่ ารดั นี้

1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2548

2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที2่) พ.ศ. 2551

3)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที3่) พ.ศ.2559

4)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า าบ้าน อ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น ( บับที4่) พ.ศ.2562

5) นั ือม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ล วันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อ ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ าย
ิน า าบ้าน อ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
ราย าย พื่อใ ้ได้มา ึ่ บริ าร

า ้า มาบริ ารตา ๆ ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
1) า ย็บป นั ือ ้า ลม ฯลฯ
2) า ้า มาบริ ารตา ๆ น า ้า มา น าน า ้า มา
ัดทําปายประ า ัมพันธตา ๆ ฯลฯ

3) าโ ษณาและ ผยแพร วาร าร ปฏิทินประ ําวัน และ ื่อ ิ่
พิมพตา ๆ ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
และ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120
ล วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย า ้า
มาบริ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น

2)พรบ. ัด ื้อ ัด ้า และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
3)ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย าร ัด ื้อ ัด ้า และ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
4) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3/ว 1916 ล วันที่ 19

ันยายน 2560 รื่อ ารอนุมัติย ว้นใ ้ าร า รือ าร ้า ที่
ต้อ ทําตอ นื่อ ในปี บประมาณใ ม แตไมอา ล นามใน ัญญาได้
ทันที มีผลย้อน ลั
5) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1859 ล วันที่ 13

ันยายน 2560 รื่อ าร าและ าร ้า มาบริ ารที่มี วาม ํา
ป็นตอ นื่อ
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ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
1) า ลี้ย รับรอ นวย านรา าร ติดตอรา าล ตรว
านบริ ารตาม ลั ธรรมมาภิบาล ณะศึ ษาดู าน ฯลฯ

ตั้ าย า ินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 23381 ล วัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อ ารตั้ บประมาณและ าร บิ าย

ิน ารับรอ รือ า ลี้ย รับรอ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

าใ ้ ายในล ทะ บียนและฝึ อบรม ัมนา ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายในล ทะ บียนอบรมและ ัมนา อ พนั าน
วนตําบล พนั าน ้า .

ตั้ าย า ินรายได้ โดปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั
นี้
1)ระ บียบ ระม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรมและ าร

้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า ) นั ือ ระทรว ม าดไทย น้าที่
ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
2 ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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า ดินทา ไปรา ารพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน าร ดินทา ไปรา าร น าที่พั า
พา นะ า บี้ย ลี้ย และ าใ ้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไป
รา าร อ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ตั้ าย า ินราย
ได้ โดปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1)ระ บียบ ระม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรมและ าร

้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า ) นั ือ ระทรว ม าดไทย น้าที่
ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
2 ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ล วันที่ 28 มิถุนายน 2562

าบํารุ รั ษาและ อมแ ม ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อมแ มบํารุ รั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใ ้
านได้ตามป ติ น รถ ระ ้า รื่อ
อมพิว ตอร โต๊ะ ้าอี้ ฯลฯ

ตั้ าย า รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่
าร ดั นี้

1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ ระทว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ล วันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อ ลั ณฑและอัตรา าใ ้ ายประ อบ าร
พิ ารณา บประมาณราย ายประ ําปีในลั ษณะ าใ ้
อย วั ดุ าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วั ดุ ํานั าน ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ รื่อ ใ ้ ํานั านตา ๆ พื่อใ ้ใน ํานั
ปลัด าน น ระดาษ ปา า รื่อ ย็บ ระดาษ รื่อ าะ
ระดาษ มุดประวัติ ้ารา าร ธ าติ พระบรม ายา

ลั ษณ ตรายา อ ระดาษ อ ด มาย น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้ าย
า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

(3) นั อ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

(4) นั ือ รม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพันธ 2562
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วัน
ที่ 24 ม รา ม 2561
(7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2016 ล วัน
ที่ 29 มีนา ม 2562
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วั ดุไฟฟาและวิทยุ ํานวน 80,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุไฟฟา น ลอดไฟฟา วิต
ไฟฟา ฟิว ปลั๊ ไฟฟา บร อร ฯลฯ ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

3) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1
ุมภาพันธ 2562

6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
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วั ดุ อ ร้า ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า ายใน าร ัด ื้อวั ดุ อ ร้า น ไม้ตา ๆ ทอ
น้ําบาดาล ั ะ ี ตะปู ิน ทราย ฯลฯ ตั้ าย า ินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบละ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

3) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559

5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1
ุมภาพัน 2562

6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
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วั ดุ ื้อ พลิ และ ลอลื่น ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุ ื้อ พลิ น น้ํามันดี ล น้ํามัน
บน ิน น้ํามัน รื่อ น้ํามัน ารบี ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

3) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4) นั ือ รม ริมป รอ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพัน 2562
6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
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วั ดุ าร ษตร ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ าร ษตร น ปริ
ลอร ปุย ป็นต้นตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
และ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
2) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556

3) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4) นั ือ รม ริมป รอ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพัน 2562
6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562
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วั ดุ อมพิว ตอร ํานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ้ ายใน าร ัด ื้อวั ดุ อมพิว ตอร น อุป รณ
บันทึ ้อมูล แปนพิม าย บิล มนบอรด รื่อ อานและ
บันทึ ้อมูลแบบตา ๆ ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น2) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ล วันที่ 16 ร ฎา ม 2556
3) นั ือ รม ริมป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ล วันที่ 6 ิ า ม 2556

4) นั ือ รม ริมป รอ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ล วันที่ 1

ุมภาพัน 2562
6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ล วันที่ 24
ม รา ม 2561
7) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ล วันที่ 29
มีนา ม 2562

งบลงทุน รวม 1,048,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,048,000 บาท
รุภัณฑยานพา นะและ น

ัด ื้อรถยนตนั่ ี่ประตู ํานวน 1,025,000 บาท

พื่อตั้ าย ป็น า ัด ื้อรถยนต ี่ประตู อ า
ุณลั ษณะ พาะ ั ป

- ป็น ระบะ ํา ร็ รูป
- ้อ โดย าร ป็นแบบดับ บิ้ลแ ็บ 4 ประตู
- ป็นรา ารวม รื่อ ปรับอา าศ
-รา ารวมภาษี รรพ ามิต
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รุภัณฑ อ ร้า

ัด ื้อ ทปวัดระยะ ํานวน 3,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อ ทปวัดระยะ มี วามยาว 100 มตร มรา
รายละ อียดดั นี้
1.ใ ้วัดระยะทา ยาว ู ุด 100 มตร
2.มี นวยวัด ลา
ลาย ได้แ มิลลิ มตร นติ มตร มตร นิ้ว และ ฟุต

3. นื้อ ทปทํา า ไฟ บอร ลา ใ ้ านได้ยาวนาน (ไม ียรูป าย)
4.ตลับ ทปและแ น มุนใ ้วั ดุ ุณภาพดีใ ้ าน าย
5.มี นั ือรับรอ า ํานั าน ลา ั่ ตว วัด
ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมได้
ํา นดในมาตรฐาน รุภัณฑ

ัด ื้อแบบ ลอ อน รีต ํานวน 5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อแบบทด อบ วาม ้น ลว อ
อน รีต Slum Test ประ อบด้วย

1.แบบ ลอตัวอยา อน รีต SIump cone รูป รวย ัวตัด ทํา
ด้วย แตน ล มี ้นผาศูนย ลา ในฐาน 8 นิ้ว และ ้นผาศูนย
ลา ภายในบนยอด 4 นิ้ว วาม ู 12 นิ้ว ํานวน 1 อัน

2. ล็ ระทุ้ (Tamping Rod) ํานวน 1 อัน
3.ถาดรอ (Tray) นาด 24x24 นิ้ว ทํา า ล็ แผน ํานวน 1
อัน
4.ที่ตั แตน ล (Scoop) ํา รับตั ปูนใ ในแบบ ํานวน 1 อัน
ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมได้
ํา นดไว้ในมาตรฐาน รุภัณฑ

ัด ื้อแบบ ลอตัวอยา อน รีต ํานวน 15,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อแบบ ลอตัวอยา อน รีตทร
ลี่ยม( ล็ ) นาด 0.15 X 0.15 X 0.15 ม. ํานวน 2
ุด ประ อบด้วย

1.แบบ ลอทร ลี่ยม( ล็ ) นาด 0.15 X 0.15 X 0.15
ม. ํานวน 6 อัน

2. ล็ ระทุ้ 1 ด้าม
ตั้ าย า ินรายได้ ืบรา า า ท้อ ตลาด นื่อ า ไมได้
ํา นดในมาตรฐาน รุภัณฑ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
ินอุด นุน วนรา าร

อุด นุน ารไฟฟา วนภูมิภา อํา ภอภู ียว ํานวน 230,000 บาท

า ยาย ตไฟฟาแร ต่ํา
มูที่ 5

พื่อ าย ป็น า ยาย ตไฟฟาแร ต่ํา ้า ูพื้นที่ าร ษตร มูที่ 5
บ้านดอน ําปา ตําบล วา โ น อํา ภอภู ียว ั วัด
ัยภูมิ ตามประมาณ อ ารไฟฟา วนภูมิภา อํา ภอภู ียว

ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
2.) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559

อุด นุน ารไฟฟา วนภูมิภา อํา ภอภู ียว ํานวน 50,000 บาท

า ยาย ตไฟฟาแร ต่ํา
มูที่ 17

พื่อ าย ป็น า ยาย ตไฟฟาแร ต่ํา ้า ูพื้นที่ าร ษตร มู
ที่ 17 บ้านโนน ําปาทอ ตําบล วา โ น อํา ภอภู

ียว ั วัด ัยภูมิ ตามประมาณ อ ารไฟฟา วนภูมิภา
อํา ภอภู ียว
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
2.) นั ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ล วันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด
นุน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 150,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร ารปรับปรุ และพัฒนาบอ ยะ ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มาฝั ลบบอ ยะ อ อบต. วา โ น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565) พิ่ม
ติม รั้ ที่ 2/2563 น้าที่ 142 ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 700,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร าร อบต. วา โ นต้านภัย นาว ํานวน 100,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา า
วั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้

(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 6
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โ ร าร ับ ลื่อน ภา ด็ และ ยาว นตําบล วา โ น ํานวน 30,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา า
วั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้

(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 2

โ ร าร ัดทําแผน วทีประ า ม ทบทวน พ่ม ติม าร ัดทําแผน
พัฒนาท้อ ถิ่น แผนยุทธศา ตร และ นับ นุน ระบวน าร ัดทํา
แผน ุม นตําบล วา โ น

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา และ
าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าร ฯลฯ ป็นไปตาม

ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ล วันที่ 12
มีนา ม 2553
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 179 ล วันที่ 19 ม รา ม 2562

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ล วันที่ 16 พฤษภา ม 2562

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 21 ลําดับที่ 8
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โ ร ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมพัฒนา ตรีตําบล วา โ น ํานวน 200,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา า
วั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้

(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) น้าที่ 88 ลําดับที่ 2

โ ร ารพัฒนาศั ยภาพภาพโร รียนผู้ ู อายุ ํานวน 150,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา า
วั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้

(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) น้าที่ 88 ลําดับที่ 1

โ ร ารวันผู้ ู อายุปู นียบุ ลตําบล วา โ น ํานวน 80,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา า
วั ดุอุป รณและ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้

(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) น้าที่ 88 ลําดับที่ 3
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โ ร าร ริม ารใ ้ วามรู้ ี่ยว ับ ิ่ แวดล้อมและ ยะรีไ
ิล าร ้ดแย ยะ และ ยะอินทรีย ๑๘  มูบ้าน

ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย าดํา นินโ ร าร ริม ารใ ้ วามรู้ ี่ยว ับ ิ่ แวด
ล้อมและ ยะรีไ ิล าร ัดแย ยะ และ ยะอินทรีย 18 มู
บ้าน ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบ นั ือ ั่ ารดั นี้
1.ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2557

2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

3. นั ือ รม ิม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

4. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1346 ล วันที่ 29 มีนา ม 2562

5. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ล วันที่ 5 มษายน 2562

ตั้ าย า ินรายได้
6. นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อ ั ้อมแนวทา าร ัดทํา บ
ประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ. 2564 อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น
- ป็นไปแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึ พ.ศ.2565
) น้าที่...175.. ลําดับที่..15....

โ ร าร ริมอา ีพประ า นในตําบล วา โ น ํานวน 50,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารโ ร ารฯโดยมี าใ ้ ายประ อบ
ด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและอา ารวา าวั ดุอุป รณ
และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน ารดํา นิน าน ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ดั นี้
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ.2557
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) น้าที่ 88 ลําดับที่ 5
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โ ร าร ร้า ิต ํานึ ป ปอ ถาบัน ํา ัญ อ าติ พื่อ ร้า วาม
มาน ันท

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าปาย าวิทยา ร าอา ารและ รื่อ ดื่ม าวั ดุ
อุป รณ และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ป็นไปตามระ บียบและ
นั ือ ั่ ารดั นี้

1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แ ้ไ พ่ม ติม
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 21 ลําดับที่ 7

โ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ าร ํา ัดน้ํา ียใน ุม น ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย าดํา นินโ ร ารฯโดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย า
ปาย าวั ดุอุป รณ าอา าร าอา ารวา ฯลฯตั้ าย า ิน
รายได้
1. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557

2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว136 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561

3. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว1346 ล วันที่ 29 มีนา ม 2562

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น ี่ปี พศ.2561-
2564 น้าที่ 175 ลําดับที1่5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 498,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 498,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร าร ัด ารแ ัน ีฬาประ า นต้านภัยยา พติด ํานวน 200,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 77 ลําดับที่ 42

โ ร ารรวมแ ัน ีฬาท้อ ถิ่น ัมพันธต้านยา พติด ํานวน 200,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 77 ลําดับที่ 41
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ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วั ดุ ีฬา ํานวน 98,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัด ื้อวั ดุอุป รณ ีฬา นับ นุนใ ้ ับ ณะ
รรม าร มูบ้าน 18 มู

บ้าน น ฟุตบอล วอล ลยบอล ตะ ร้อ ฯลฯ
-ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ ารที่

ี่ยว ้อ ดั นี้
(1) พรบ. าร ีฬาแ ประ ทศไทย พ.ศ. 2528
(2) พรบ. ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา ใ ้แ
อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2542 พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน
ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ ายประ อบ

(3) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใ ้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร

แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 17
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 680,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร ารบํา พ็ญ ุศลวันธรรม วนะ ํานวน 35,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 76 ลําดับที่ 35
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โ ร ารประ พณีบุญบั้ ไฟ ํานวน 200,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 75 ลําดับที่ 31

โ ร ารประ พณีลอย ระท ํานวน 150,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 75 ลําดับที่ 32
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โ ร ารพัฒนา ุณธรรม ริยธรรมตามวิถีพุทธ ํานวน 35,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 76 ลําดับที่ 33

โ ร าร ริมวัฒนธรรมและ อ ดีตําบล วา โ น ํานวน 40,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 76 ลําดับที่ 38
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โ ร าร ืบ านประ พณี รานต ํานวน 150,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
- ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2564
) น้าที่ 76 ลําดับที่ 39

โ ร ารแ ทียนพรรษา ํานวน 70,000 บาท

พื่อ ป็น าใ ายใน ารดํา นินโ ร ารฯ โดยมี าใ ้ าย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ และ าใ ้ ายอื่นที่ ี่ยว ้อ ใน าร
ดํา นิน าน
-ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว 10

ิ า ม 2555 รื่อ าใ ายใน าร ัด านตา ๆ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ ายใ ้ ายใน าร
ัด าน าร ัดแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน
ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 มวด 1 ้อ 7

(3) พ.ร.บ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
และแ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 , 68
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึ พ.ศ. 2565
) น้าที่ 76 ลําดับที่ 40
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,384,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,384,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,384,000 บาท
า อ ร้า ิ่ าธารณูปโภ

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 1 ํานวน 172,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็
ายบ้านนา น วรรณ รือ ศรี มูที่ 1 บ้านบัวพั วียน ว

ที่ 1 นาด ว้า 4.00 มตร ยาว 50 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 200 ตารา มตร ว

ที่ 2 นาด ว้า 4.00 มตร ยาว 14 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ยายทา ื่อม( ู ้า ) 17 ตารา

มตร รือรวมมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 73 ตารา มตร ตาม
แบบมาตรฐาน านฐาน ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น แบบ
ล ที่ ทถ 2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 152 ลําดับที่ 48

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 1 า ทา ลว แผน
ดิน มาย ล  201 ้า านปอ ัน ถึ อประ ุม

ํานวน 464,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ า ทา
ลว แผนดิน มาย ล 201 ้า านปอ ันถึ อประ ุม มู

ที่ 1 บ้านบัวพั วียน นาด ว้า 5.00 มตร ยาว 157
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 785

ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ านทา ํา รับอ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 61
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 10 ํานวน 259,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน
นาล้อม – บ้าน วนอ้อย มูที่ 10 บ้าน วนอ้อย นาด
ว้า 4.00 มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมี

พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 440 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน
ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-

203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 152 ลําดับที่ 45

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 11 ํานวน 270,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า รอ ระบายน้ําภายใน มูบ้าน มู
ที่ 11 บ้าทอ ําราญ ายรอบบ้านล ลํา ้วย มาตาย ว ที่ 1

นาด ว้า 0.30 มตร ลึ 0.50 มตร ยาว 58 มตร ตาม
แบบมาตรฐาน ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ
ถิ่น ล ที่ ทถ.-5-301 นิด 30 ว ที่ 2 วา ทอระบายน้ํา นิด
ลม นาด 0.40 x 1.00 มตร ยาว 43 มตร พร้อมบอพั และ

ฝาปิดตระแ ร ล็ ํานวน 4 บอ ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ
านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-5-101

- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 65
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 13 ํานวน 43,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน
นา ทวี บุญ ุ า มูที่ 13 บ้าน นอ ุ นาด ว้า 2.00

มตร ยาว 35 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมน้อย วา 70 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ าน
ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 150 ลําดับที่ 33

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 15 ํานวน 270,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย ริ
ทุม มูที่ 15 บ้าน นอ ะ ดา นาด ว้า 4.00

มตร ยาว 115 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมน้อย วา 460 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ าน
ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 150 ลําดับที่ 29
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 16 ํานวน 140,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย า
บ้านนา มัลลิ า รอบ รอ ว ศ มูที่ 16 บ้านใ ม ทพ
ประทาน นาด ว้า 4.00 มตร ยาว 60 มตร นา 0.15

มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 240 ตารา มตร ตาม
แบบมาตรฐาน ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ
ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 16

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 18 ํานวน 259,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย นอ
อีฮิน มูที่ 18 บ้าน วา โ น นาด ว้า 4.00

มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมน้อย วา 440 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ าน
ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 155 ลําดับที่ 67

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 2 ํานวน 266,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย
ปา ้า มูที่ 2 บ้านโนนทอ นาด ว้า 2.50

มตร ยาว 175 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมน้อย วา 437.5 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ าน
ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 63
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที 3 ํานวน 270,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายดอน
ปูตา มูที่ 3 บ้านโนนทอ นาด ว้า 4.00 มตร ยาว 115

มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 460
ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ านทา ํา รับอ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 64

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 4 ํานวน 270,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายนา
นายปัญญา ประ ม พ ร มูที่ 4 บ้าน วา โ น นาด
ว้า 4.00 มตร ยาว 115 มตร นา 0.15 มตร รือมี

พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 460 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน
ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-

203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 146 ลําดับที่ 2
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 6 ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ ี่
แย บ้านนา แ วน พ ร บัวภา มูที่ 6 บ้าน นอ ุ ว ที่ 1

นาด ว้า 6.00 มตร ยาว 15 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 90 ตารา มตร

ว ที่ 2 นาด ว้า 5.00 มตร ยาว 45 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 225 ตารา มตร ตาม

แบบมาตรฐาน ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ
ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 21

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 8 ํานวน 233,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายโนน
ตุน – บ้านใ ม ทพประทาน มูที่ 8 บ้านโนนตุน นาด
ว้า 4.00 มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมี

พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 440 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน
ํา รับ านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-

203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 146 ลําดับที่ 5
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 9 ํานวน 259,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย วน
อ้อย – บ้านนาล้อม มูที่ 9 บ้าน วนอ้อย นาด ว้า 4.00

มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมน้อย วา 440 ตารา มตร ตามแบบมาตรฐาน ํา รับ าน
ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ทถ.-2-203
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 152 ลําดับที่ 46

โ ร าร อ ร้า รั้วรอบบอ ยะ อ อ ารบริ าร วนตําบล วา
โ น มูที่ 10

ํานวน 263,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า รั้วรอบบอ ยะ อ อ ารบริ าร วน
ตําบล วา โ น มูที่ 10 บ้านนาล้อม ยาว 93
มตร ู 1.70 มตร ตามรายและ อียดและแบบแปลนที่

อ ารบริ าร วนตําบล วา โ น ํา นด
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 62
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โ ร าร อ ร้า รา ระบายนํา่ ภายใน มูบ้าน มูที่ 6 ํานวน 26,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า รา ระบายน้ําภายใน มูบ้าน มูที่ 6
บ้าน นอ ุ อยบ้านนา ีดา ื้อ ูล นาด ว้า 0.30
มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 10 มตร ตามแบบมาตรฐาน าน

ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ท .-5-301
นิด 30

- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม บับ
ที่ 2/2563 น้าที่ 149 ลําดับที่ 23

โ ร าร อ ร้า รา ระบายนํา่ มูที่ 14 ํานวน 330,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า รา ระบายน้ําภายใน มูบ้าน มูที่ 6 มู
ที่ 14 บ้าน นอ ุ า นอ ตานา –ถึ บ้านนา โ ภา พ ษ
โ ภา นาด ว้า 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 106

มตร ตามแบบมาตรฐาน านทา ํา รับอ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น ล ที่ ท .-5-301 นิด 30
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 151 ลําดับที่ 36
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โ ร าร อ ร้า รา ระบายน้ํายาน ุม น มูที่ 12 ํานวน 263,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า รา ระบายน้ําภายใน มูบ้าน มูที่ 12
บ้านบัวพั วียน อยบ้านนายแ พ ษ วั ดิ์ นาด

ว้า 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 100 มตร ตามแบบ
มาตรฐาน านทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ท
.-5-301 นิด 30
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 155 ลําดับที่ 66

โ ร าร อ ร้า รา ระบายนํา่ยาน ุม น มูที่ 13 ํานวน 223,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า รา ระบายน้ําภายใน มูบ้าน มูที่ 13
บ้าน นอ ุ อยบ้านนา แ วั ดิ์ว ษ นาด ว้า 0.30
มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 85 มตร ตามแบบมาตรฐาน าน

ทา ํา รับอ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล ที่ ท .-5-301
นิด 30

- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 155 ลําดับที่ 66
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โ ร าร อ ร้า ้อ น้ํา าธารณประโย น มูที่ 1 (ตลาดแล ) ํานวน 150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า อ ร้า ้อ น้ํา าธารณประโย น มูที่ 1 นาด
ว้า 3.60 มตร ยาว 5.00 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้า ไมน้อย
วา 18 ตารา มตร รายละ อียดและแบบแปลนที อ าร

บริ าร วนตําบล วา โ น ํา นด
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- พระรา บัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย อ บ้าน มือ ( บับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 60

โ ร าร ุดลอ นอ ไผ ํานวน 230,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ุดลอ นอ ไผ มูที่ 13 บ้าน นอ ุ นาด
ว้า มตร ยาว มตร SLOPE 1;1.5 ุดใ ้ลึ า ภาพ
ดิม 1.00 มตร มีพื้นที่ ุดลอ ไมน้อย วา ตารา มตร รวมมี
ปริมาตรดิน ุดไมน้อย วา ลบ.ม. นําดินไปทิ้ ลี่ย รียบมีระยะ
ทา ไม ิน 3 ิโล มตร
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 150 ลําดับที่ 35
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โ ร ารตอ ติมอา าร ํานั านอ ารบริ าร วนตําบล วา โ น 
ด้านทิศตะวันต

ํานวน 680,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอ ติมอา าร ํานั านอ ารบริ าร วนตําบล
วา โ นด้านทิศตะวันต มูที่ 1 บ้านบัวพั วียน นาด
ว้า 8 มตร ยาว 10 มตร ู 2.70 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้า ไมน้อย วา 80 ตารา มตร ตามแบบแปลนและราย

ละ อียดที่อ ารบริ าร วนตําบล วา โ น ํา นด
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 153 ลําดับที่ 58

โ ร ารปรับปรุ อมแ มระบบ ูบนํา่ประปา มูบ้าน ํานวน 115,000 บาท

พื่อ าย ป็น าปรับปรุ อมแ มระบบ ูบน้ําบาดาลด้วยพลั าน
แ อาทิตย พื่อผลิตน้ําประปา มูบ้าน มูที่ 16 บ้านใ ม ทพ
ประทาน โดย ารติดตั้ แผ โ ลา นาด นาด ําลั
ไฟฟา 330 w ํานวน 2 แผ พร้อม ุดตัดระบบน้ําล้น น้ํา
าด ุดปอ ันมอ ตอร ุด ็ วาว ันน้ําไ ล ลับ ตามราย

ละ อียดที่อ ารบริ าร วนตําบล วา โ น ํา นด
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 147 ลําดับที่ 14
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โ ร ารปรับปรุ ถนน ้า ูพื้นที่ าร ษตร าย นอ น ู มูที่ 7 ํานวน 264,000 บาท

พื่อ าย ป็น าปรับปรุ ถนน ้า ูพื้นที่ าร ษตร าย นอ น
ู มูที่ 7 บ้าน นอ ปอแด โดย ารล ินลุ ปิดทับผิว รา ร
ดิม ว้า 4 มตร ยาว 370 มตร นา 0.15 มตร พร้อม
ปรับ รดผิว รา รบดอัดแนน ตามแบบมาตรฐาน รม าร
ป รอ ระทรว ม าดไทย ถนน ิน ลุ แบบ ล ที่ ท.1-06
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 17

โ ร ารปรับปรุ ถนน ้า ูพื้นที่ าร ษตร ายฝาย ลว -นา ี มูที่ 
17

ํานวน 200,000 บาท

พื่อ าย ป็น าปรับปรุ ถนน ้า ูพื้นที่ าร ษตร ายฝาย ลว –
นา ี มูที่ 17 บ้านโนน ําปาทอ โดย ารล ินลุ ปิดทับผิว
รา ร ดิม ว้า 4 มตร ยาว 280 มตร นา 0.15
มตร พร้อมปรับ รดผิว รา รบดอัดแนน ตามแบบมาตรฐาน

รม ารป รอ ระทรว ม าดไทย ถนน ิน ลุ แบบ ล
ที่ ท.1-06
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 153 ลําดับที่ 56
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โ ร ารปรับปรุ ระบบ อ ระ าย าวประ ํา มูบ้าน มูที่ 1 บ้าน
บัวพั วียน

ํานวน 40,000 บาท

พื่อ าย ป็น าปรับปรุ ระบบ อ ระ าย าวประ ํา มูบ้าน มู
ที่ 1 บ้านบัวพั วียน โดย ารติดตั้ ระบบ ระ าย ีย ดั นี้
1. รี่อ ยาย ีย (POWER) 1500 W= 1 อัน
2. ปีแอมป นาด ําลั ับไมน้อย วา350w=1 อัน
3. รื่อ ลน cd = 1 รื่อ
4. ไม ลอย = 2 อัน
5. าตั้ ไม ั้น = 1 อัน
6. าตั้ ไม ยาว = 1 อัน
7. ลําโพ ีย ฮอรน 21 นิ้ว = 4 อัน
าย ีย พร้อมอุป รณ 1 ุด

- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น่าที่ 152 ลําดับที่ 51

าบํารุ รั ษาและปรับปรุ ที่ดินและ ิ่ อ ร้า

โ ร ารปรับปรุ ถนน ้า ูพื้นที่ าร ษตร ํานวน 225,000 บาท

พื่อ าย ป็น าปรับปรุ อมแ มถนน ้า ูพื้นที่ ษตรภายใน
ตําบล ทั้ 18 มูบ้าน ตามรายละ อียดที่อ ารบริ าร วน
ตําบล วา โ น ํา นด
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 154 ลําดับที่ 59
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร าร ริม นับ นุน ารดํา นิน านตาม ลั ปรั ญา ศรษฐ ิ
พอ พีย ศูนยบริ ารถายทอด ท โนโลยี าร ษตรประ ําตําบล

ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นินโ ร าร นับ นุน ารดํา นิน านตาม ลั
ปรั ญา ศรษฐ ิ พอ พีย ศูนยถายทอด ท โนโลยี าร ษตร
ประ ําตําบล วา โ น โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย  า
วิทยา ร า อ มนา ุณ าปาย าที่พั า ดินทา าวั ดุ
อุป รณ าอา าร าอา ารวา พร้อม รื่อ ดื่ม และ าใ ้ าย
อื่นที่ ี่ยว ้อ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ล วันที่ 24 ิ า ม 2553

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 62 ลําดับที่ 3
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โ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ ษตร ร ี่ยว ับ ศรษฐ ิ พอ พีย ใน
ตําบล

ํานวน 100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นินโ ร ารอบรมใ ้ วามรู้ ษตร ร ี่ยว ับ
ศรษฐ ิ พอ พีย ในตําบล โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย า
วิทยา ร าปาย าวั ดุอุป รณ าอา าร าอา ารวา พร้อม

รื่อ ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ล วันที่ 24 ิ า ม 2553

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 63 ลําดับที่ 4

โ ร ารอัน นื่อ มา า พระรา ดําริ อ พระบาท ม ด็ พระ ้าอยู
ัว

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอัน นื่อ มา า พระ
รา ดําริฯ โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุ
อุป รณ าอา าร าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม และ าใ ้ าย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ ายใน าร ัด าน าร
ัด ารแ ัน ีฬาและ นั ีฬา ้ารวม ารแ ัน ีฬา อ

อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้ าย า ินราย
ได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 63
ลําดับที่ 5
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติรา ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

โ ร ารปิดปาภู ยว ตําบล วา โ น ํานวน 50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นิน ารโ ร ารปิดปาภู ยว ตําบล วา
โ น โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ า
อา ารและ รื่อ ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไป
ตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ล วันที่ 26 ม รา ม 2558

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) น้าที่ 92 ลําดับที่ 3

โ ร ารรั น้ํา รั ปา รั ษาแผนดิน ํานวน 30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นินโ ร ารรั น้ํา รั ปา รั ษาแผนดิน โดยมี
าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ าอา าร า

อา ารวา และ รื่อ ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ
ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 92 ลําดับที่ 4

โ ร าร ริม ารปลอย ัตวน้่่ ืน ูธรรม าติ ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นินโ ร าร ริม ารปลอย ัตวนํา่ ืน ู
ธรรม าติ โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุ
อุป รณ าอา าร าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม และ าใ ้ าย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อ ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ล วันที่ 26 ม รา ม 2558

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 92 ลําดับที่ 5
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โ ร าร ริมและรณร ใ ้ประ า นปลู ญ้าแฝ ตามแนวพระ
รา ดําริ อ พระบาท ม ด็ พระ ้าอยู ัว

ํานวน 10,000 บาท

พื่อ าย ป็น าดํา นินโ ร าร ริมและรณร ใ ้ประ า น
ปลู ญ้าแฝ ตามแนวพระรา ดําริ พระบาท ม ด็ พระ ้าอยู
ัว โดยมี าใ ้ ายประ อบด้วย าปาย าวั ดุอุป รณ า

อา าร าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม และ าใ ้ ายอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อ ฯลฯ ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ

ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 92 ลําดับที่ 7
โ ร ารอนุรั ษพันธุ รรมพื อัน นื่อ มา า พระรา ดําริ ม ด็
พระ ทพรัตนรา ุดา ยามบรมรา ุมารี (อพ. ธ.)

ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใ ้ ายใน ารดํา นินโ ร ารอนุรั ษพันธุ รรมพื
อัน นื่อ มา า พระรา ดําริ ม ด็ พระ ทพรัตนรา ุดาฯ ยาม
บรมรา ุมารี (อพ. ธ.) ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 2232 ล วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ตั้ าย า ินรายได้ ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) น้าที่ 92 ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,859,519 บาท

งบกลาง รวม 21,859,519 บาท
งบกลาง รวม 21,859,519 บาท

ิน มทบ อ ทุนประ ัน ั ม ํานวน 300,000 บาท

ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ั ม
 พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ั ม รณีประ บ
อันตราย รือ ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และ ลอดบุตร ฯลฯ
ตาม พ.ร.บ. ประ ัน ั ม พ.ศ. 2533 ในอัตรา ร้อยละ 5 อ า
้า พนั าน ้า ิน พิ่ม า รอ ีพ า ้า ั่ว ราว

ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1) พ.ร.บ. ประ ัน ั ม พ.ศ. 2533
2) นั ือ ํานั าน . . .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0809.5/ว 9 ล วันที่ 22 ม รา ม 2557
3) นั ือ ํานั าน . . .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0809.5/ว 81 ล วันที่ 10 ร ฎา ม 2557

ิน มทบ อ ทุน ินทดแทน ํานวน 20,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุน ินทดแทน ตามพระรา บัญญัติ ิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติม บับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ้
วาม ุ้ม รอ แ ลู ้า ที่ประ บอันตราย ็บปวย ตาย รือ ูญ
ายอัน นื่อ มา า ารทํา านใ ้แ นาย ้า โดย ํานวณในอัตรา

ร้อยละ 0.2 อ า ้า ทั้ ปี (ม รา ม-ธันวา ม)
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1.) พ.ร.บ. ินทดแทน บับที่ 2 พ.ศ. 2561
2.) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ล วันที่ 24 ธันวา ม 2561
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บี้ยยั ีพผู้ ู อายุ ํานวน 15,328,800 บาท

พื่อ าย ป็น า บี้ยยั ีพผู้ ู อายุในตําบล วา โ น
ํานวณตาม ลั นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ

ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561 ได้ดั
นี้ ํานวน าย ริ บประมาณ 61+62+63 + ํานวนที่ล ทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศ ดั นี้

12,290,400 + 13,636,200+14,112,000/3=
13,346,200+1,982,600 

60-69 ปี ํานวน 1,246x600x12 = 8,971,200 บาท
70-79 ปี ํานวน 538x 700 x 12 = 4,519,200 บาท

80-89 ปี ํานวน 169 x 800 x 12 = 1,622,400 บาท
90ปี ึ้นไป ํานวน 18x 1,000 x 12 = 216,000 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร าย ิน บี้ย
ยั ีพผู้ ู อายุ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2553
2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1994 ล วันที่ 3 ร ฎา ม 2563 รื่อ าร ั ้อม

แนวทา ารตั้ บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ.2564 ินอุด
นุนทั่วไป ินอุด นุนทั่วไป ินอุด นุน ํา รับโ ร าร ริม
ร้า วั ดิ ารทา ั มใ ้แ ผู้พิ ารและทุพพลภาพ โ ร าร
นับ นุน าร ัด วั ดิ ารทา ั มแ ผู้ด้อยดอ า ทา
ั ม และโ ร าร ร้า ลั ประ ันด้านรายได้แ ผู้ ู อายุ
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บี้ยยั ีพ นพิ าร ํานวน 4,848,000 บาท

พื่อ าย ป็น า บี้ยยั ีพผู้พิ ารในตําบล วา โ น   
ํานวน 4,848,000 บาท

ํานวณตาม ลั นั ือ รม ริม ารป รอ วน
ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561 ได้ดั
นี้ ํานวน าย ริ บประมาณ 61+62+63 + ํานวนที่ล ทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศ ดั นี้

4,137,600+4,608,800+5,222,400/3=
4,656,267+191,733

ผู้พิ ารอายุตั้ แต 18 ปี ึ้นไป ํานวน 480 นละ 800
บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 4,608,000 บาท
ผู้พิ ารที่มีอายุต่ํา วา 18 ปี ํานวน 20 นๆละ 1,000
บาท ํานวน 12 ดือน ป็น ิน 240,000 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้

1.ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร าย
ิน บี้ยยั ีพผู้พิ าร อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2553

2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ล วันที่ 3 ร ฎา ม 2563 รื่อ าร
ั ้อมแนวทา ารตั้ บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ.2564
ินอุด นุนทั่วไป ินอุด นุนทั่วไป ินอุด นุน ํา รับโ ร าร
ริม ร้า วั ดิ ารทา ั มใ ้แ ผู้พิ ารและ

ทุพพลภาพ โ ร าร นับ นุน าร ัด วั ดิ ารทา ั มแ ผู้
ด้อยดอ า ทา ั ม และโ ร าร ร้า ลั ประ ันด้านราย
ได้แ ผู้ ู อายุ
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บี้ยยั ีพผู้ปวย อด ํานวน 180,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน า บี้ยยั ีพผู้ปวยติด ื้อ อด
ํานวณตาม ลั นั ือ รม ริม ารป รอ วน

ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561 ได้ดั
นี้ ํานวน าย ริ บประมาณ 61+62+63 + ํานวนที่ล ทะ บียน
ใ มในระบบ าร น ทศ ดั นี้

180,000+180,000+180,000/3=180,000+0
ํานวน 30 นๆละ 500 บาท ํานวน 12 ดือน ป็นไปตาม

ระ บียบและ นั ือ ั่ าร ดั นี้
1.ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร าย ิน ราะ

พื่อ ารยั ีพ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2548
2. นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่

ุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ล วันที่ 3 ร ฎา ม 2563 รื่อ าร
ั ้อมแนวทา ารตั้ บประมาณราย ายประ ําปี พ.ศ.2564
ินอุด นุนทั่วไป ินอุด นุนทั่วไป ินอุด นุน ํา รับโ ร าร
ริม ร้า วั ดิ ารทา ั มใ ้แ ผู้พิ ารและ

ทุพพลภาพ โ ร าร นับ นุน าร ัด วั ดิ ารทา ั มแ ผู้
ด้อยดอ า ทา ั ม และโ ร าร ร้า ลั ประ ันด้านราย
ได้แ ผู้ ู อายุ
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ํารอ าย ํานวน 662,719 บาท

าใ ้ าย ป็น าใ ้ ายใน ารใ ้ วาม วย ลือประ า นที่ได้รับ
วาม ดือดร้อน รือไม ามารถ วย ลือตน อ ได้ใน ารดําร
ีพ โดยอา ใ ้ ป็น ิ่ อ รือ าย ป็น ิน รือ าร ัดบริ าร
าธารณะ พื่อใ ้ าร วย ลือประ า นในระดับ ตพื้นที่ รือ

ท้อ ถิ่นตามอํานา น้าที่ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ าย พื่อ วย ลือ
ประ า นตามอํานา น้าที่ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ
.2560 แ ้ไ พิ่ม ติม ( บับที่ 2) พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใ ้ าย พื่อ วย ลือ
ประ า นตามอํานา น้าที่ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ
.2560 แ ้ไ พิ่ม ติม ( บับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรว าร ลั วาด้วย ินทดรอ รา าร พื่อ วยผู้
ประ บภัยพิบัต รณี ุ ิน พ.ศ. 2562
4) ประ าศ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น รื่อ ลั ณฑวี
ธี ารปฎิบัติ านศูนยปฎิบัติ ารรวมใน าร วย ลือประ า น อ
อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ล วันที่ 11 ตุลา ม 2560
5) ลั ณฑ ารใ ้ าย ินทดรอ าย พื่อ าร วย ลือผู้
ประ บภัยพิบัติ รณี ุ ิน พ.ศ. 2556
6) ลั ณฑวิธีปฎิบัติปลี ยอย ี่ยว ับ ารใ ้ วาม วย ลือ
ด้าน าร ษตรผู้ประ บภัยพิบัติ รณี ุ ิน พ.ศ. 2556
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ราย ายตาม ้อผู พัน

ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบล วา โ น ํานวน 200,000 บาท

ิน มทบโ ร ารดํา นิน านระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ท้อ ถิ่น รือพื้นที่
พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุนระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพตําบล
วา โ น ที่ตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ
าติ รื่อ าร ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น ดํา นิน านและบริ าร ัด าร อ ทุน ลั ประ ัน
ุ ภาพในระดับท้อ ถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561

ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ าติ รื่อ าร
ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อ รป รอ วนท้อ

ถิ่น ดํา นิน านและบริ าร ัด าร อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพใน
ระดับท้อ ถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 2199 ล วันที่ 10 พฤศ ิ ายน 2552 รื่อ ารดํา นิน
าน อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1514 ล วันที่ 26 ร ฎา ม 2554

4) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ารตั้ บประมาณ อ
อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พื่อ มทบ อ ทุน พ.ศ. 2561 (แ ้ไ
พิ่ม ติม บับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
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ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น ( บท.) ํานวน 320,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ อ ้ารา าร วน
ท้อ ถิ่น ( บท.) ตามพระรา บัญญัติบํา น็ บํานาญ ้ารา าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2500

ระ บียบ/ นั ือ ั่ าร
1) พระรา บัญญัติบํา น็ บํานาญ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินบํา น็ บํานาญ ้า
รา าร วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2546
3) ฎ ระทรว บับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออ ตาม วามในพระรา
บัญญัติบํา น็ บํานาญ ้ารา าร วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
กวางโจน

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,328,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

320,000

สํารองจ่าย 662,719

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,848,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
กวางโจน

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,328,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

320,000

สํารองจ่าย 662,719

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,848,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,428,520 3,428,520

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 633,329 140,174 1,082,897

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 24,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 771,240 362,640 689,880

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 50,000 194,000

ค่าเช่าบ้าน 80,000 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 620,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,440,794 2,173,365 5,470,559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

192,000 240,000 696,000

เงินเดือนพนักงาน 3,663,250 4,350,000 9,837,010

เงินวิทยฐานะ 252,000 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 221,760 221,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 342,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 220,000 60,000 300,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

86,200 450,000 830,200

ค่าเช่าบ้าน 56,400 370,000 590,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 45,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 880,000 1,500,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 324,000 354,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแข่งขัน
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งซ่อมต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียน
และฝึกอบรมสัมนา

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/3/2564  14:54:50 หน้า : 5/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 210,000 240,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การแข่งขัน
ต่างๆ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งซ่อมต่างๆ

800,000 800,000

ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียน
และฝึกอบรมสัมนา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเดินทางไปราชการ 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

20,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

ค่าลงทะเบียนและสัมนา
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

20,000

ค่าลงทะเบียนอบรม
พนักงานส่วนตําบล

30,000

ค่าลงทะเบียนอบรมและ
สัมนาพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าสํารวจตรวจสอบเขต
ที่สาธารณะภายใน
ตําบล

โครงการ อบต.กวาง
โจนต้านภัยหนาว

100,000

โครงการกิจกรรมต้าน
ยาเสพติดภายในสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเดินทางไปราชการ 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

80,000 30,000 170,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

20,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนและสัมนา
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

20,000

ค่าลงทะเบียนอบรม
พนักงานส่วนตําบล

30,000

ค่าลงทะเบียนอบรมและ
สัมนาพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

20,000 20,000

ค่าสํารวจตรวจสอบเขต
ที่สาธารณะภายใน
ตําบล

50,000 50,000

โครงการ อบต.กวาง
โจนต้านภัยหนาว

100,000

โครงการกิจกรรมต้าน
ยาเสพติดภายในสถาน
ศึกษา

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
กวางโจน

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด

200,000

โครงการจัดงานส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

โครงการจัดทําแผนเวที
ประชาคม ทบทวน เพ่ิม
เติม การจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับ
สนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบลกวาง
โจน

20,000

โครงการดับเพลิงขั้นต้น
และอพยพหนีไฟ

โครงการบําเพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
กวางโจน

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด

200,000

โครงการจัดงานส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

100,000 100,000

โครงการจัดทําแผนเวที
ประชาคม ทบทวน เพ่ิม
เติม การจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับ
สนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบลกวาง
โจน

20,000

โครงการดับเพลิงขั้นต้น
และอพยพหนีไฟ

20,000 20,000

โครงการบําเพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

200,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

150,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ข้างอาคารสํานัก
งานถึงหอประชุม

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาบ่อขยะ

150,000

โครงการป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI)

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการปิดป่าภูหยวก
ตําบลกวางโจน

50,000

โครงการพ่อบ้านแม่บ้าน
ดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

200,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

150,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ข้างอาคารสํานัก
งานถึงหอประชุม

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาบ่อขยะ

150,000

โครงการป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI)

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

70,000 70,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

100,000 100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

100,000 100,000

โครงการปิดป่าภูหยวก
ตําบลกวางโจน

50,000

โครงการพ่อบ้านแม่บ้าน
ดับเพลิง

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิถีพุทธ

35,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลกวางโจน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต
.กวางโจน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาพโรงเรียนผู้
สูงอายุ

150,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
(RTI)

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

200,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิถีพุทธ

35,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลกวางโจน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต
.กวางโจน

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาพโรงเรียนผู้
สูงอายุ

150,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
(RTI)

25,000 25,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

200,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

30,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลตําบลกวาง
โจน

80,000

โครงการวันวิทยา
ศาสตร์

โครงการส่งเสริมการ
ปล่อยสัตว์น้ิิคืนสู่
ธรรมชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวด
ล้อมและขยะรีไซ
เคิลการค้ดแยกขยะ 
และขยะอินทรีย์ ๑๘  
หมู่บ้าน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ ของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

30,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลตําบลกวาง
โจน

80,000

โครงการวันวิทยา
ศาสตร์

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมการ
ปล่อยสัตว์น้ิิคืนสู่
ธรรมชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวด
ล้อมและขยะรีไซ
เคิลการค้ดแยกขยะ 
และขยะอินทรีย์ ๑๘  
หมู่บ้าน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ ของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลกวางโจน

40,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์บริการถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตําบลกวาง
โจน

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ศพด. 6 แห่ง

โครงการสร้างจิตสํานึก
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลกวางโจน

40,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์บริการถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตําบลกวาง
โจน

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

489,200 489,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ศพด. 6 แห่ง

1,019,200 1,019,200

โครงการสร้างจิตสํานึก
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า และแมวใน
ตําบล

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการดําเนิน
งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความ
รู้การกําจัดน้ําเสียใน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า และแมวใน
ตําบล

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการดําเนิน
งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การกําจัดน้ําเสียใน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบล

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัด
ซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป
.ช. ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร.ตําบล
กวางโจน

โครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบล

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัด
ซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป
.ช. ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000 20,000

โครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร.ตําบล
กวางโจน

250,000 250,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

20,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 150,000

วัสดุกีฬา 98,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

20,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 225,000 725,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 50,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 325,000 535,000

วัสดุกีฬา 98,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 70,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 220,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,567,932 2,567,932

วัสดุการเกษตร 50,000 55,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 280,000 490,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

170,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็น-น้ําร้อน

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร
เหล็ก 40 ช่อง

จัดซื้อตู้น้ําร้อน ตู้น้ําเย็น 5,000

จัดซื้อตู้บานเลื่อน  4  
ฟุต บนกระจกล่างทึบ  
จํานวน  ๓  หลัง ๆ ละ 
7,900 บาท

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 
ช่อง

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

จัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 520,000 570,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 72,500 72,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 75,000 75,000

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็น-น้ําร้อน

5,000 5,000

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร
เหล็ก 40 ช่อง

3,900 3,900

จัดซื้อตู้น้ําร้อน ตู้น้ําเย็น 5,000

จัดซื้อตู้บานเลื่อน  4  
ฟุต บนกระจกล่างทึบ  
จํานวน  ๓  หลัง ๆ ละ 
7,900 บาท

23,700 23,700

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 
ช่อง

8,000 8,000

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 22,000 22,000

จัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

28,000 28,000

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 AV (480 
watts)

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 AV
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

34,000 34,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500 15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

5,200 5,200

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,000 5,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 AV (480 
watts)

2,500 2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 AV

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะ 3,000

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต 5,000

จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่าง
คอนกรีต

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถยนต์นั่งสี่ประตู 1,025,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อถังขยะ 120 ลิตร 
จํานวน 94 ใบ

90,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1

172,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะ 3,000

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต 5,000

จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่าง
คอนกรีต

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน

21,800 21,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถยนต์นั่งสี่ประตู 1,025,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อถังขยะ 120 ลิตร 
จํานวน 94 ใบ

90,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 107,600 107,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1

172,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 จากทางหลวงแผ่น
ดิน หมายเลข 201 เข้า
งานป้องกัน ถึงหอ
ประชุม

464,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10

259,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13

43,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 15

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 16

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 18

259,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 จากทางหลวงแผ่น
ดิน หมายเลข 201 เข้า
งานป้องกัน ถึงหอ
ประชุม

464,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10

259,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13

43,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 15

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 16

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 18

259,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2

266,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 3

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8

233,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9

259,000

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
บ่อขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกวาง
โจน หมู่ที่ 10

263,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2

266,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 3

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8

233,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9

259,000

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
บ่อขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกวาง
โจน หมู่ที่ 10

263,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6

26,000

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิ หมู่ที่ 14

330,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําย่านชุมชน หมู่
ที่ 12

263,000

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิย่านชุมชน หมู่ที่ 
13

223,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
1 (ตลาดแลง)

150,000

โครงการขุดลอกหนอง
ไผ่

230,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลกวาง
โจน ด้านทิศตะวันตก

680,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบสูบนําิประปา
หมู่บ้าน

115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6

26,000

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิ หมู่ที่ 14

330,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําย่านชุมชน หมู่
ที่ 12

263,000

โครงการก่อสร้างรางระ
บายนําิย่านชุมชน หมู่ที่ 
13

223,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
1 (ตลาดแลง)

150,000

โครงการขุดลอกหนอง
ไผ่

230,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลกวาง
โจน ด้านทิศตะวันตก

680,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบสูบนําิประปา
หมู่บ้าน

115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายหนองนกคู่ หมู่ที่ 7

264,000

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
สายฝายหลวง-นาขี หมู่
ที่ 17

200,000

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัว
พักเกวียน

40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

225,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
แก่ประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายหนองนกคู่ หมู่ที่ 7

264,000

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
สายฝายหลวง-นาขี หมู่
ที่ 17

200,000

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัว
พักเกวียน

40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

225,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
แก่ประชาชน

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

อุดหนุนโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของกลุ่มโซนนิ่งที่ 11

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 18 หมู่บ้าน

180,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
18 หมู่บ้าน

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายภาษา
อังกฤษน่ารู้สู่อาเซียน

โครงการค่ายยุวชนเรียน
รู้การดําเนินชีวิต

โครงการจัดการแข่งขัน
พัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

25,000 25,000

อุดหนุนโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของกลุ่มโซนนิ่งที่ 11

5,000 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 18 หมู่บ้าน

180,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
18 หมู่บ้าน

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายภาษา
อังกฤษน่ารู้สู่อาเซียน

50,000 50,000

โครงการค่ายยุวชนเรียน
รู้การดําเนินชีวิต

50,000 50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
พัฒนาการและทักษะ
ทางวิชาการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนและเยาวชนใน
ตําบลกวางโจน

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาภายในกลุ่มตําบล
กวางโจน

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 7 โรงเรียน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอภูเขียว

280,000

รวม 21,859,519 350,000 6,384,000 1,178,000 700,000 3,830,569 935,814 4,104,777

วันที่พิมพ์ : 24/3/2564  14:54:50 หน้า : 41/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนและเยาวชนใน
ตําบลกวางโจน

50,000 50,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาภายในกลุ่มตําบล
กวางโจน

50,000 50,000

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 7 โรงเรียน

4,220,000 4,220,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอภูเขียว

280,000

รวม 15,680,576 1,445,600 17,531,145 74,000,000
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