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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบลโ

วาง

อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,786,760 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,350,960 บาท

รวม

2,916,720 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
งิน ดือน นาย อบต. /รองนาย อบต. จานวน 514,080 บาท
-นาย อง ารบริ าร วนตาบล (20,400x12) = 244,800 บาท
-รองนาย อบต. (2 น) (11,220x2x12) = 269,280 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารอง ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได้
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

งินตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท
-นาย อง ารบริ าร วนตาบล (1,750x12) = 21,000 บาท
-รองนาย อบต. (2 น) (880x2x12) = 21,120 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าตอบแทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได้

งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
งิน าตอบแทนพิ ศษ นาย อบต. / รองนาย อบต. จานวน 42,120
บาท
-นาย อง ารบริ าร วนตาบล (1,750x12) = 21,000 บาท
-รองนาย อบต. (2 น) (880x2x12) = 21,120 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได้
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

2,232,000 บาท

รวม

4,434,240 บาท

- งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อบต. จานวน 86,400 บาท (7,200x12)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารอง ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตาบล และ ล าน าร ภา อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได้

งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2,232,000
บาท
-ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล (11,220x12 = 134,640)
-รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล (9,180x12 = 110,160)
- มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล 22
น (7,200x22x12 = 1,900,800)
- ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล (7,200x12 = 86,400)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าตอบแทน นาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบลประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบล รวมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือน า รับพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับ
ในระ วางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 8 ตาแ นง ดังนี้
1.ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล = 503,220 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(41,250 x 6 = 247,500 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(42,620x 6 = 255,720 บาท)
2.รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล = 389,280 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(31,880 x 6 = 191,280 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(33,000 x 6 = 198,000 บาท)
3. ัว น้า านั ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล =402,660 บาท รายละ อียด
ดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(33,000 x 6 = 198,000 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(34,110 x 6 = 204,660 บาท)
4.นั ทรัพยา รบ ล =207,060 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(16,940 x 6 = 101,640 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(17,570 x 6 = 105,420 บาท)
5.นั วิ ราะ นโยบายและแผน =311,580 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(25,470 x 6 = 152,820 บาท)

จานวน

2,607,600 บาท
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- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(26,460 x 6 = 158,760 บาท)
6.นั จัด ารงานทั่วไป =288,240 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563
(23,550 x 6 = 141,300 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(24,490x 6 = 146,940 บาท)
7. จ้าพนั งานธร าร =207,660 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562- 31 มีนา ม 2563
(16,920 x 6 = 101,520 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563
(17,690 x 6 = 106,140 บาท)
8. จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย 297,900 บาท
( รณีตาแ นงวาง ิด งิน ดือนตาม ตร าร านวณแผนอัตรา าลัง) - ปนไป
ตามแผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน า รองชีพชั่ว ราว งินปรับ พิ่มตาม ณวฒิ
และ งินอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่มตางๆ ใ ้ ับพนั งาน วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งาน วนตาบล ดังนี้
1. งินประจาตาแ นง ปลัด อบต. (7,000x12 = 84,000)
2. งิน าตอบแทนราย ดือน องปลัด อบต. (7,000x12 = 84,000)
3. งินประจาตาแ นง รองปลัด อบต. (3,500x12 = 42,000)
4. งินประจาตาแ นง ัว น้า านั ปลัดฯ (3,500x12 = 42,000)
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,446,840 บาท

จานวน

103,800 บาท

- พื่อจาย ปน งิน าจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง จานวน 9 อัตรา ดังนี้
1.ผ้ชวย จ้าพนั งาน าธารณ ฯ (11,960x12 = 143,520)
2.ผ้ชวย ัตวแพทย (15,240x12 = 182,880)
3.ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร (11,500x12 = 138,000)
4.ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันฯ (11,960x12 = 143,520)
5.ชาง รื่อง า นิดไฟฟ้า (13,360x12 = 160,320)
6.ผ้ชวยนั วิชา าร ษตร (15,060x12 = 180,720)
7.ผ้ชวยนั วิ ราะ ฯ (20,610 x 12 = 247,320)
8.พนั งาน ับรถยนต (10,610x12 = 127,320)
9.พนั งาน ับ รื่องจั ร ล นาด บา (10,270x12 = 123,240)
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้ ับพนั งานจ้าง
และอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่มตางๆ จานวน 5 อัตรา
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

2,447,500 บาท

รวม

125,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน ท้อง
ถิ่น จานวน 110,000
- พื่อจาย ปน าตอบแทน ดังนี้
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนตาบล จานวน 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ประจาป 2563
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างตามภาร ิจ อง านั ปลัด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง
(3) าตอบแทน ารปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อปท
. จานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ปน าตอบแทน ารปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น ชน าตอบแทน จ้า น้าที่ จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง า
ป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ใน าร
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ปนต้น ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบลและผ้
บริ าร ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,582,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารจ้าง มาแบ าม ัมภาระ าบริ าร าถาย
อ าร า ้า ลม รวมถึงจ้าง มา ใน ารดา นิน ารด้านตางๆ และอื่นๆตั้ง
จายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

าจ้าง มาบริ าร นงานทั่วไป
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารจ้าง มาบริ าร นงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน
1. นงานทั่วไป (แมบ้าน)
2. นงานทั่วไป ( า รับประจารถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ ง )
3. นงานทั่วไป ( น วน) ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)
าวาร าร
- พื่อจาย ปน าวาร าร นัง ือพิมพ และ ื่อประชา ัมพันธ ององ าร
บริ าร วนตาบลโ วาง ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 9/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
(1) ารับรอง
จานวน 5,000 บาท
- พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน าร
ลี้ยงรับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน
รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน รือ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อง ซึ่งรวมต้อนรับ
บ ล รือ ณะบ ลฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งิน ารับรอง
รือ า ลี้ยงรับรอง อง อปท.
(2) า ลี้ยงรับรอง
จานวน 25,000 บาท
- พื่อจาย ปน าอา าร รื่องดื่มตาง ๆ รื่องใช้ใน ารรับ ลี้ยงรับรองและ
าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ้อง ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม
ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะอน รรม ารที่ได้รับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชมระ วาง อปท. รือ อปท. ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน รวมถึงผ้ ้าประชมอื่นๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องซึ่ง ้ารวมประชม
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งิน ารับรอง
รือ า ลี้ยงรับรอง อง อปท.
(3) าใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 30,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี ตาง ๆ ชน วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ัวม าวชิราลง รณบดินทร ทพ
วราง รฯ วัน ฉลิมพระชนพรรณษา ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันปยม าราช ปนต้น ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 10/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563

จานวน

5,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จาย จานวน 5,000
บาท ประ อบด้วย าป้าย าอา ารวาง และวั ดอป รณใน ารจัดทา รง
าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ
.2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ปน าใช้จาย า รับ ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ า
ใช้จายอื่น ใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง าลงทะ บียนตาง ๆ อง จ้า น้าที่และ พนั งานจ้าง
ตลอดจนผ้มี ิทธิ์
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561) ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 11/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

600,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนท้องถิ่นตามที่
ฎ มาย า นด อี ทั้งใ ้ วามรวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ
ารใ ้ ้อมล าว ารแ ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ าร
มี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 6 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน
ศรษฐ ิจพอ พียงตามแนวทางพระราชดาริ พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานและพัฒนาอง วามร้
ใ ้แ ผ้บริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตาบล
และพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน ศรษฐ ิจพอ
พียงตามแนวทางพระราชดาริ พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานและ
พัฒนาอง วามร้ใ ้แ ผ้บริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตาบล
และพนั งานจ้าง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าป้ายโ รง าร าอา ารวาง าอา าร ลางวัน า มนา ณ
วิทยา ร
าวั ด อป รณตามโ รง าร าใช้จายใน ารศึ ษาดงานนอ ถานที่ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 12/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง าร ง ริมและ นับ นน ารมี
วนรวมใน ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใน ารจัดทา
พิ่ม ติม และ ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2563) โดย ารจัดประชมประชา มระดับ
ตาบล ประจาป พ.ศ.2563

จานวน

8,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

385,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้โ รง าร ง ริมและ นับ นน ารมี วนรวมใน ารจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นใน ารจัดทา พิ่ม ติม และ ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2563) โดย ารจัดประชมประชา มระดับตาบล ประจาป
พ
.ศ.2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
น้าที่ 156 ลาดับที่ 4 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ/จัดจ้าง พื่อบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ และพวงมาลา า รับ
พิธี ารในวัน า ัญ องทางราช ารตามโอ า ที่มี วามจา ปน
- พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา ตั้งจาย
จา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ิ่ง อง รื่องใช้ตาง ๆ ภายใน านั งาน
ปลัด อบต.โ วาง ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดไฟฟ้าและวิทย
- าจัดซื้อชดไม ประชม จานวน 1 ชด
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อชดไม ประชม จานวน 1 ชด ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 13/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

355,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ิ่ง อง รื่องใช้ตาง ๆ ชน ไม้ วาด ไม้ถ
พื้น น้ายาล้าง ้องน้า ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดยานพา นะและ น ง
- พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะและ น ง องรถยนต วน ลางรถ
จั รยานยนต รถบรรท น้าดับ พลิง อน ประ ง รวยจราจร ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น องรถยนต วน ลาง รถ
จั รยานยนต และรถบรรท น้าดับ พลิง อน ประ ง ที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล น้ามัน
รื่อง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ปน าล้าง อัด ยายภาพ แผนซีดี-ดีวีดี พ ัน ี ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ชน แฟลชไดฟ์ แผน รองแ ง มึ รื่อ
ปริ้น โปรแ รมตาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน าไฟฟ้าที่ใช้ภายใน านั งาน รือ ิจ ารตางๆ ที่อยใน วาม
ดแล ององ ารบริ าร วนตาบล ตั้งจายจา งินรายได้
าบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ปน าโทรศัพทที่ใช้ภายในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบลโ
วาง ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 14/96
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าบริ ารไปรษณีย

จานวน

15,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

923,300 บาท

รวม

923,300 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

245,000 บาท

- พื่อจาย ปน าไปรษณีย ธนาณัติ าซื้อดวงตราไปรษณีย และอื่นๆ ี่ยว ับ
ไปรษณีย ตั้งจายจา งินรายได้
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- พื่อจาย ปน าใช้จาย ่ยี ว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต า ชาซื้อ
พื้นที่ ระบบ ท โนโลยี าร น ทศตาง ๆ ตั้งจายจา งินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ ้าอี้พลา ติ จานวน 100 ตัว
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ้าอี้พลา ติ จานวน 100 ตัว ไมมีในรา า
มาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
าจัดซื้อโต๊ะพับ อน ประ ง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อโต๊ะพับ อน ประ ง จานวน 16 ตัว ๆ ละ 2,500
บาท นาด 150x74x60 ซม. ไมมีในรา ามาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา
งินรายได้
รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
าจัดซื้อ รื่อง า นิดไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง า นิดไฟฟ้า นาด 15 โิ ลวัตต จานวน 1
รื่อง
-รา ามาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 15/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับ านั งาน
จานวน 1 รื่อง

จานวน

16,000 บาท

จานวน

29,000 บาท

จานวน

5,800 บาท

จานวน

142,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับใช้งาน านั งานและ
พื่อทดแทน รื่อง ดิมที่ใช้งานมาไมน้อย วา 5 ป
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ตั้งจายจา งิน
รายได้
าจัดซื้อ รื่อง แ น นอร า รับงาน บ็ อ าร
ระดับศนยบริ าร แบบที่ 2 จานวน 1 รื่อง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง แ น นอร า รับงาน ็บ อ ารระดับศนย
บริ าร จานวน 1 รื่อง
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ตั้งจายจา งิน
รายได้
าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟ นาด 1 KVA
จานวน 1 รื่อง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟ นาด 1 KVA มาไมน้อย วา 5 ป
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ตั้งจายจา งิน
รายได้
รภัณฑอื่น
าจัดซื้อ ระจ โ ้งจราจร ( ลน นน) ติดตามแย
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ระจ โ ้งจราจร ( ลน นน) ติดตามแย จานวน 19
จด รา าจดละ 7,500 บาท รวม ปน งิน 142,500 บาท
ไมมีในรา ามาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
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าจัดซื้อแผง ลั้น แบบมีล้อ นาด 1.5 มตร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดแผง ลั้น แบบมีล้อ นาด 1.5 มตร จานวน 5
แผง รา าแผงละ 4,000 บาท รวม ปน งิน 20,000 บาท
ไมมีในรา ามาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
าจัดซื้อไฟ ระพริบพลั งานแ งอาทิตย
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อไฟ ระพริบพลังงานแ งอาทิตยจานวน 12
จด รา าจดละ 25,000 บาท รวม ปน งิน 300,000 บาท
ไมมีในรา ามาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษาปรับปรง และซอมแซม รภัณฑ
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อป รณใน ารบารงรั ษาปรับปรง ซอมแซม
รภัณฑ และทรัพย ินอื่น ๆ ซึ่งไมรวมถึง าซอมบารงป ติ ตั้งจายจา งิน
รายได้

รายจายอื่น
าจ้างที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนา ระบบตางๆ
ิ่ง อ ร้าง ซึ่งมิใช ารจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน
- พื่อจาย ปน าจ้างอง ร รือ ถาบัน ที่ ปน ลาง พื่อ ปนผ้ดา นิน าร
ารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ ารตามมิติ ารประ มินที่ .จ., .ท. รือ
.อบต. า นด
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 160 ลาดับที่ 7 ตั้งจายจา งินรายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง าร อรับ งินอด นน ถานที่ ลาง า รับ ปนศนยปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง าร อรับ งินอด นน ถานที่ ลาง า รับ ปน
ศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157
ลาดับที่ 3 ตั้งจายจา งินรายได้
อด นนที่ทา ารป รองอา ภอ าโรง
พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารจัดงานรัฐพิธี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 10 ตั้งจายจา งินรายได้
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,092,500 บาท

รวม

1,369,500 บาท

รวม

1,369,500 บาท

จานวน

1,008,660 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร อง ลัง (29,680X6=178,080) +(30,790X6=184,740)
จานวน 362,820.00 บาท
2. จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (15,140X6=90,840)+(15,720X6=94320)
จานวน 185,160.00 บาท
3. จ้าพนั งานพั ด (18,810X6=112,860)+(19,580X6=117,480)
จานวน 230,340.00 บาท
4. จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (18,810X6=112,860)+(19,580X6=117,480)
จานวน 230,340.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ตามตาแ นงและอัตราที่ .อบต. า นด โดย านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตลอดปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตลา ม 2562-31
มีนา ม 2563 และตั้งแตวันที่ 1 มษายน - 30 ันยายน 2563
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งินประจาตาแ นง
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงราย ดือนใ ้ผ้อานวย าร อง
ลัง ที่ได้รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มายวาด้วย
งิน ดือน งินประจาตาแ นง และ ิทธิได้รับ าตอบแทน ปนราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจาตาแ นงที่ได้รับอย
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

287,040 บาท

จานวน

31,800 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (11,960X12) จานวน
143,520.00 บาท
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (11,960X12) จานวน 143,520.00
บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน าจ้างชั่ว ราวใ ้พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตลอดป
งบประมาณ ตั้งแต 1 ต. . 2562 - 30 .ย. 2563
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจ้าง จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (1,325X12) จานวน
15,900.00 บาท
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (1,325X12) จานวน 15,900.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว าตอบแทนพิ ศษ อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง วนราช าร (ฉบับ
ที่ 3)
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

664,600 บาท

รวม

119,600 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

9,600 บาท

2.1.1 าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น จานวน 110,000.00 บาท
1. าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 100,000.00 บาท
และ ารบริ ารงานพั ด
- พื่อจาย ปน าตอบแทนบ ล รือ ณะ
รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ด ตามพระราช
บัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภา รัฐ พ.ศ. 2560
- ปนไปตาม นัง ือดวนที่
ด ที่
0402.5/ว 256 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
- ปนไปตามประ าศอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง รื่อง ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ าร
งานพั ด
2. งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษประจาปงบ
ประมาณ 2563 จานวน 10,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ปน งินรางวัล ประจาปงบประมาณ 2563 ใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป อง อง ลัง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ปน งินรางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล ตั้งจาย
จา งินรายได้
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ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

รวม

465,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

ารับรอง จานวน 5,000.00 บาท
าชี้แจง- พื่อจาย ปน ารับรอง รือ ลี้ยงรับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะ
บ ล ชน าอา าร าอา ารวาง รื่องดื่ม า องที่ระลึ าใช้จาย ี่ยว
นื่อง าร ลี้ยงรับรองทั้ง าบริ ารฯลฯ ที่จา ปนต้องจาย ี่ยว ับ าร
รับรอง ารต้อนรับ บ ล รือ ณะบ ลที่มานิ ทศนงาน ตรวจงาน ด้าน
าร งิน าร ลังและพั ด อง อง ลังและ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องซึ่งรวมต้อนรับ
บ ล รือ ณะบ ล
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 ตั้งจายจา งินราย
ได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน าใช้จาย า รับ ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ า
ใช้จายอื่น ใน าร ดินทางไป ราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง าลงทะ บียนตาง ๆ อง จ้า น้าที่และ พนั งานจ้าง
ตลอดจนผ้มี ิทธิ์ ตั้งจายจา งินรายได้
าใช้จายในโ รง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ององ ารบริ าร จานวน
วนตาบลโ วาง
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561-2565) น้า 159 ลาดับ
ที่ 6
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ พ.ศ. 2557 - ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
อง จ้า น้าที่ พ.ศ. 2544 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตั้งจายจา
งินรายได้

300,000 บาท
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โ รง าร พิ่มประ ิทธภาพงาน ารจัด ็บรายได้ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2563

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

าชี้แจง พื่อ ปน าใช้จายในโ รง าร พิ่มประ ิทธภาพงาน ารจัด ็บราย
ได้ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561-2565) น้า 160 ลาดับ
ที่ 8
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ. 2544 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตั้ง
จายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าซอมแซมบารงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลโ วาง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปร ติ ชน ซอมแซม รภัณฑ านั งาน รภัณฑ อมพิว ตอร ปนต้น ตั้งจาย
จา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ิ่ง อง รื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ปา า มึ ถาย อ าร รื่อง ย็บ ระดาษ ลวด ย็บ
ระดาษ อป รณ า รับจัด ็บ อ าร ้อมล องทางราช ารฯลฯ ปน
ต้น ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด อมพิว ตอร
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล แป้นพิมพ มนบอรด มึ พิมพ มา ดรัม ฯลฯ ปนต้น ตั้งจาย
จา งินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

58,400 บาท

รวม

58,400 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

15,800 บาท

จานวน

3,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต้ ็บ อ าร องบาน ปด จานวน 1 ลัง
าชี้แจง - พื่อ ปน าจัดซื้อต้ บ็ อ าร องบาน ปด จานวน 1 ลัง
- โดยมี ณลั ษณะดังนี้ ต้ ล็ ็บ อ าร องบาน ปด ทรง ง - ตาม
มาตรฐาน รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
าจัดซื้อต้ ล็ 4 ลิ้นชั จานวน 2 ลัง
าชี้แจง- พื่อ ปน าจัดซื้อต้ ล็ 4 ลิ้นชั จานวน 2 ลัง
- โดยมี ณลั ษณะดังนี้ ต้ ล็ ็บ อ าร 4 ลิ้นชั
- ตามมาตรฐาน
รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
าจัดซื้อโต๊ะ อมพิว ตอร จานวน 1 ตัว
- โดยมี ณลั ษณะดังนี้ โต๊ะไม้ า รับวาง รื่อง อมพิว ตอร นาดไมน้อย
วา 60X120X75 ซม.
- ไมมีในมาตรฐาน า นด รภัณฑ ตั้งจายจา งินรายได้
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รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ จานวน 1 รื่อง
าชี้แจง - พื่อ ปน าจัด รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับงานประมวลผล
จานวน 22,000.00 บาท จานวน 1 รื่อง รา า รื่องละ 22,000 บาท
- โดยมีลั ษณะดังนี้

รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับ ารประมวลผล

- รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4
แ น ลั (4 core) มี ณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วาดังนี้ - ใน
รณีที่มี นวย วามจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว
ัน นาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมี วาม ร็วนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.2 GHz และมี นวยประมวลผลด้าน
ราฟ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย วา 10 แ น รือ - ใน
รณีที่มี นวย วามจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว
ัน นาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมี วาม ร็วนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 1.6 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ วาม
ามารถใน ารประมวลผล ง - มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4
รือดี วา มี นาดไมน้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไมน้อย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไมน้อย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมน้อย
วา 1,366 X 768 Pixel และมี นาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง
ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วาไมน้อย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ตั้งจาย
จา งินรายได้

จานวน

22,000 บาท
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าจัดซื้อ รื่องพิมพ (ปริ้น ตอร) จานวน 1 รื่อง

จานวน

8,900 บาท

จานวน

700 บาท

าชี้แจง - พื่อ ปน าจัด รื่องพิมพ (ปริ้น ตอร) จานวน 1 รื่อง
- โดยมีลั ษณะดังนี้ รื่องพิมพชนิด ล ซอร รือชนิด LED าว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)
- รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200X1,200 dpi
- มี
วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB - มีชอง ชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วาจานวนไมน้อย วา1 ชอง รือ ามารถใช้
งานผาน รือ ายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ
ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Ltter, Legal และ Custon ตั้งจายจา งินรายได้
าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง จานวน 1 รื่อง
าชี้แจง - พื่อ ปน าจัดอป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง จานวน 1 รื่อง
- โดยมีลั ษณะดังนี้ อป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card Reader)
- รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
ณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz - ามารถใช้งานผาน
ชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ - ามารถใช้ ับบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า นาด 5 Voltw, 3 Volts
และ 1.8 Volts ได้ ปนอยางน้อย - ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ
.ศ. 2561-2565) น้า 170 ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

154,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

154,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

154,000 บาท

จานวน

154,000 บาท

รวม

50,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,500 บาท

จานวน

30,500 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายในโ รง ารฝึ ทบทวนอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ประจาป พ.ศ.2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารฝึ ทบทวนอา า มั ร ป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) ประจาป พ.ศ.2563
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 161
ลาดับที่ 3 ตั้งจายจา งินรายได้
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าใช้จายในโ รง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ที่ ิดจา อั ีภัย ประจาป
งบประมาณ 2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ที่ ิดจา อั ีภัย ประจาปงบประมาณ 2563 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั
งานปลัดฯ)
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ปนวั ด รื่องดับ พลิง ชน รื่องดับ พลิง ะพาย ลัง มว ถง
มือ ร้อง ท้า อป รณใน ารดับ พลิง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั งาน
ปลัดฯ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
งิน ดือนพนั งาน จานวน 2,596,680 บาท
- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบลและ ารปรับปรง า รับ
พนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับในระ วางปงบ
ประมาณ 2563 จานวน 3 อัตรา ประ อบด้วย
ตาแ นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ (32,450x6)+(33,560x6
) =จานวน 396,060 บาท
ตาแ นง นั วิชา ารศึ ษา (27,480x6)+(28,560x6) = จานวน 336,240
บาท
ตาแ นง จ้าพนั งานพั ด(17,690x6)+(18,440x6) = จานวน 216,780
บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบลและ ารปรับปรง
า รับพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับในระ วางป
งบประมาณ 2563 ตั้งแตวันที่ 1 ต. . 2562 - 31 มี. . 2563 และ ตั้งแตวัน
ที่ 1 ม.ย. - 30 .ย. 2563
- พื่อจาย ปน งิน ดือน า รับ ้าราช าร รผ้ดแล ด็ และ ารปรับปรง
า รับ ้าราช าร รผ้ดแล ด็ ที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับใน
ระ วางปงบประมาณ 2563 จานวน 5 อัตรา ประ อบด้วย
ตาแ นง ร ศ.2 จานวน 1 อัตรา (27,930x12) =จานวน 335,160 บาท
ตาแ นง ร ศ.2 จานวน 1 อัตรา (28,490x12) =จานวน 341,880 บาท
ตาแ นง ร ศ.1 จานวน 2 อัตรา (23,610x12x2) = จานวน 566,640
บาท
ตาแ นง ร ศ.1 จานวน 1 อัตรา (23,160x12) =จานวน 277,920 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน ดือน า รับ ้าราช าร รผ้ดแล ด็ และ ารปรับ
ปรง า รับ ้าราช าร รผ้ดแล ด็ ที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับใน
ระ วางปงบประมาณ 2563
-ตามแผนอัตรา าลัง ามป พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจายจา งินราย
ได้ 1,040,604 บาท ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป 1,430,076 บาท

รวม

5,005,738 บาท

รวม

3,525,960 บาท

รวม

3,525,960 บาท

จานวน

2,470,680 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

881,280 บาท

จานวน

48,000 บาท

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นง องพนั งานที่ วรได้รับตามระ บียบที่
า นด
ตาแ นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ (3,500x12 = 42,000) -ตามแผน
อัตรา าลัง ามป พ.ศ. 2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งินวิทยฐานะ
งินวิทยฐานะ จานวน 84,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นง องพนั งานที่ วรได้รับตามระ บียบที่
า นด
ตาแ นง ร ศ2 (3,500x12x2 = 84,000)
-ตามแผนอัตรา าลัง ามป พ.ศ. 2561-2563) ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

าตอบแทนพนั งานจ้าง
าตอบแทนพนั งานจ้าง ตั้งไว้รวม 881,280 บาท
- พื่อจาย ปน งิน าจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง ององ าร
บริ าร วนตาบลจานวน 5 อัตรา
ตาแ นง ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา 20,720x12 = 248,640 บาท ตาแ นง ผ้
ชวย รผ้ดแล ด็ จานวน 2 อัตรา (12,990x2x12) = 311,760 บาท
ตาแ นง ผ้ชวย รผ้ดแล ด็ จานวน 1 อัตรา (13,250x12) = 159,000 บาท
ตาแ นง ผ้ชวย รผ้ดแล ด็ จานวน 1 อัตรา (13,490x12) = 161,880 บาท
-ตามแผนอัตรา าลัง ามป พ.ศ. 2561-2563) ตั้งจายจา งินราย
ได้ 243,600 บาท ตั้งจายจา งินอด นนทัวไป 637,680 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
า รองชีพชั่ว ราว ตั้งไว้รวม 48,000 บาท
- พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวใ ้ ับพนั งานจ้าง ององ าร บริ าร วน
ตาบล จานวน 4 อัตรา ตั้งจายจา งินรายได้
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งบดาเนินงาน

รวม

1,362,778 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทน ดังนี้
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษประจาปงบประมาณ 2563 ตั้งจาย
จา งินรายได้
า ชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

- งิน า ชาบ้าน ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จาย า ชาบ้าน ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,142,778 บาท

จานวน

36,000 บาท

- งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารศึ ษา องบตร ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง าร นับ นน ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้งไว้
รวม36,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นับ นน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา า รับ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่นโดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าพัฒนา รและบ ลา รทาง ารศึ ษา ฯลฯ ใน ัง ัด อง าร
บริ าร วนตาบลโ วาง จานวน 9 น ๆ ละ 4,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และรายจาย อง ถาน
ศึ ษาไปจัด รร
ปน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 30/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้รวม 558,300 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา า รับ ปน าอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 20 บาทตอวัน จานวน 245 วัน แบง
ปน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 จานวน 99 น จานวน 123 วัน ตั้งไว้
243,540 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (34x20x123) ปน งิน 83,640 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (33x20x123) ปน งิน 81,180 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ(32x20x123) ปน งิน78,720บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 จานวน 129 น จานวน 122 วัน ตั้งไว้
314,760 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (44x20x122) ปน งิน 107,360 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (43x20x122) ปน งิน 104,920 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ(42x20x122) ปน งิน 102,480
บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปน าใช้จายใน
ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 135
ลาดับที่ 1
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง มดจานวน 15 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

558,300 บาท

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( า ิจ รรมพัฒนาผ้ จานวน
รียน)
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 26,230 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับ ปน า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อาย 3-5 ปในศนย
พัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 430 บาทตอ นตอป แย ปน
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (21x430) ปน งิน 9,030 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (21x430) ปน งิน 9,030 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (19x430) ปน งิน 8,170 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 135
ลาดับที่ 2
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 31/96

26,230 บาท

น้า : 32/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( า รื่องแบบนั
รียน)
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 18,300 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับ ปน า รื่องแบบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อาย 3-5 ปในศนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 300 บาทตอ นตอป แย ปน
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (21x300) ปน งิน 6,300 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (21x300) ปน งิน 6,300 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (19x300) ปน งิน 5,700 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปน าใช้จายใน
ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 135
ลาดับที่ 3
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

18,300 บาท

น้า : 33/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( า นัง ือ รียน)
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 12,200 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับ ปน า นัง ือ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อาย 3-5 ปในศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 200 บาทตอ นตอป แย ปน
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (21x200) ปน งิน 4,200 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (21x200) ปน งิน 4,200 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (19x200) ปน งิน 3,800 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปน าใช้จายใน
ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 4
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

12,200 บาท

น้า : 34/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( าอป รณ าร
รียน)
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 12,200 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับ ปน าอป รณ าร รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อาย 3-5 ปในศนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 200 บาทตอ นตอป แย ปน
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (21x200) ปน งิน 4,200 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (21x200) ปน งิน 4,200 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (19x200) ปน งิน 3,800 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปน าใช้จายใน
ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 5
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

12,200 บาท

น้า : 35/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( ารับ ารจัด าร
รียน าร อน)

จานวน

168,300 บาท

จานวน

30,000 บาท

(19) พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ตั้งไว้ 168,300 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
า รับ ารจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 3 แ ง อัตรา นละ 1,700 บาทตอป ประจาปงบ
ประมาณ 2563
รายละ อียดดังนี้
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (34x1,700) ปน งิน 57,800 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (33x1,700) ปน งิน 56,100 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (32x1,700) ปน งิน 54,400 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปน าใช้จายใน
ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 4
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
าใช้จายใน ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
าใช้จายในโ รง ารวัน ด็ แ งชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ด็ แ งชาติ
ชน าป้าย าวั ด าชดรางวัล ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 7
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
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าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

185,248 บาท

จานวน

7,000 บาท

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 185,248 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
าพา นะ า ชาที่พั าลงทะ บียน และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร ประชม ชิงปฏิบัติ าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2543
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งินรายได้
าใช้จายในโ รง ารประ มิน ณภาพ ารศึ ษาภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด
าใช้จายในโ รง ารประ มิน ณภาพ ารศึ ษาภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด ตั้งไว้ 7,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารประ มิน ณภาพ ารศึ ษาภายในศนยพัฒนา ด็
ล็ ใน ัง ัด ตามระบบประ ัน ณภาพ ชน าอา าร อา ารวาง และ รื่อง
ดื่มที่ไมมีแอล อฮอล าวั ด ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 137
ลาดับที่ 8
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรม พิ่มพนประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็

9,000 บาท

โ รง ารฝึ อบรม พิ่มพนประ ิทธิภาพ ารจัด ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้
9,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารอบรม พิ่มพนประ ิทธิภาพ ารจัด ารศนย
พัฒนา ด็ ล็ ชน าวิทยา ร าวั ดอป รณ าป้าย าอา าร า
อา ารวาง ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 137
ลาดับที่ 9
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
าใช้จายในโ รง าร นับ นน ารดา นิน ิจ รรม ภา ด็ และ ยาวชนตาบลโ
วาง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

าใช้จายในโ รง าร นับ นน ารดา นิน ิจ รรม ภา ด็ และ ยาวชนตาบล
โ วาง ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร นับ นน ิจ รรม ภา ด็ และ ยาวชนตาบล
โ วาง ชน าป้าย าวั ด ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 137
ลาดับที่ 12
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
าบารงรั ษาและซอมแซม
รายจาย พื่อบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน ารั ษา รือซอมแซม รภัณฑ รือซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ
ที่จา ปนที่ อบต. รับผิดชอบและที่ใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ซอม รื่อง
อมพิว ตอร รื่องพิมพ รื่องปรับอา าศ ปนต้น ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

วั ด านั งาน ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งานตางๆ ใน านั งาน อง ารศึ ษา
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินรายได้

วั ดงานบ้านงาน รัว
วั ดงานบ้านงาน รัว ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ิ่ง อง รื่องใช้ตาง ๆ ใ ้แ ศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 3 แ ง
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

วั ด อมพิว ตอร
วั ด อมพิว ตอร ตั้งไว้ 50,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน มึ รื่องปริ้น แผนซี
ดี แผน รองแ ง โปรแ รม อมพิว ตอร รือซอฟแวรฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

117,000 บาท

รวม

117,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท
- พื่อจาย ปน าไฟฟ้าที่ใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 แ ง ที่อยใน วาม
ดแล ององ ารบริ าร วนตาบล ตั้งจายจา งินรายได้

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
รื่องถาย อ าร
รื่องถาย อ าร ตั้งไว้ 100,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องถาย อ าร า รับงาน านั งาน จานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะดังนี้
- ระบบดิจิตอล าว - ดา
- วาม ร็ว 20 แผนตอนาที
- นาดที่ า นด ปน นาด วาม ร็ว ั้นต่า
- ปนระบบมัลติฟังชั่น
- ปนระบบ ระดาษาธรรมดา ชนิด มึ ผง ยอ- ยายได้
รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ านั
งาน อง านั งบประมาณ ตั้งจายจา งินรายได้
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รภัณฑ อมพิว ตอร
รภัณฑ อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน

จานวน

17,000 บาท

รวม

5,220,307 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,822,307 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,822,307 บาท

จานวน

1,822,307 บาท

รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน ตั้งไว้ 17,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน(จอแ ดงภาพไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น ลั (4 core) มี วาม
ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมน้อย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไมน้อย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไมน้อย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร
อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ตั้งจายจา งินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

าอา าร ริม (นม)
1. าอา าร ริม (นม) า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (330400) ตั้งไว้
รวม218,447 บาท
- พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) ใ ้ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 แ ง
นๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ซึ่งแย ปนรายละ อียดดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 จานวน 99 น จานวน 130 วัน ตั้ง
ไว้94,852 บาท
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- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (34x7.37x130) ปน งิน 32,575 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (33x7.37x130) ปน งิน 31,617 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (32x7.37x130) ปน งิน 30,659 บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 จานวน 129 น จานวน 130 วัน ตั้งไว้
123,595 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอบมง (44x7.37x130) ปน งิน 42,156 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (43x7.37x130) ปน งิน 41,198 บาท
- ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ ณ (42x7.37x130) ปน งิน 40,240
บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 138 ลาดับ
ที่ 13
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง มดจานวน 15 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น
2. าอา าร ริม (นม) า รับโรง รียน ตั้งไว้รวม 1,603,860 บาท
- พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) ใ ้ ับโรง รียน ัง ัด านั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน า รับ ด็ อนบาล-ป.6 จานวน 6 แ ง
ในอัตรา นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ซึ่งแย ปนรายละ อียดดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 จานวน 822 น จานวน 130 วัน ตั้ง
ไว้ 787,558 บาท
1. ร.ร. บ้านวัง อบมง (115x7.37x130) ปน งิน 110,182 บาท
2. ร.ร. บ้านโ วาง (213x7.37x130) ปน งิน 204,075 บาท
3. ร.ร. บ้าน ้ม (149x7.37x130) ปน งิน 142,757 บาท
4. ร.ร. บ้าน ะแอ (131x7.37x130) ปน งิน 125,511 บาท
5. ร.ร. บ้านนาดี (52x7.37x130) ปน งิน 49,821 บาท
6. ร.ร. บ้าน ระดอ ษ (162x7.37x130) ปน งิน155,212 บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 จานวน 852 น จานวน 130 วัน ตั้ง
ไว้ 816,302 บาท
1. ร.ร. บ้านวัง อบมง (120x7.37x130) ปน งิน 114,972 บาท

น้า : 41/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

2. ร.ร. บ้านโ วาง (218x7.37x130) ปน งิน 208,866 บาท
3. ร.ร. บ้าน ้ม (154x7.37x130) ปน งิน 147,547 บาท
4. ร.ร. บ้าน ะแอ (136x7.37x130) ปน งิน 130,302 บาท
5. ร.ร. บ้านนาดี (57x7.37x130) ปน งิน 54,612 บาท
6. ร.ร. บ้าน ระดอ ษ (167x7.37x130) ปน งิน 160,003 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 14
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563 ใน
โรง รียน านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ทั้ง
มด จานวน 30 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 42/96

น้า : 43/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,398,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,398,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโ รง าร าย าน ัมพันธฉันทมิตร ลม ง ริมประ ิทธิภาพ ารศึ ษา
าโรง 2
อด นนโ รง าร าย าน ัมพันธฉันทมิตร ลม ง ริมประ ิทธิภาพ าร
ศึ ษา าโรง 2 ตั้งไว้ 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง าร าย าย ัมพันธฉันทมิตร ลม ง ริม
ประ ิทธิภาพ ารศึ ษา าโรง 2
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 127
ลาดับที่ 14
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 44/96
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อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ะแอ
อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ะแอ ตั้งไว้ 534,000
บาท
พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียน
บ้าน ะแอ 131 น ๆ ละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2561 (131x20x100) ปน งิน 262,000บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2561 (136x20x100) ปน งิน 272,000
บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 16
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563 ใน
โรง รียนบ้าน ะแอ ทั้ง มด จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

534,000 บาท
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อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ้ม
อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ้มตั้งไว้ 606,000บาท
- พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียน
บ้าน ้ม จานวน 136 น ๆ ละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 (149x20x100) ปน งิน 298,000บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 (154x20x100) ปน งิน 308,000บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 139
ลาดับที่ 18
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563 ใน
โรง รียนบ้าน ้ม ทั้ง มด จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

606,000 บาท
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อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านโ

วาง

อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านโ วาง ตั้งไว้862,000
บาท
- พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียนบ้าน
โ วาง 218 นๆละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 (213x20x100) ปน งิน 426,000บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 (218x20x100) ปน งิน 436,000บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 139
ลาดับที่ 19
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563
ในโรง รียนบ้านโ วาง ลดลงทั้ง มด จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

862,000 บาท
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อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านนาดี
อด นนโ รง ารอา าร ลางใ ้แ โรง รียนบ้านนาดีตั้งไว้ 218,000 บาท
- พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียน
บ้านนาดี 52 น ๆ ละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 (52x20x100) ปน งิน 104,000บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 (57x20x100) ปน งิน 114,000บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 139
ลาดับที่ 20
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563 ใน
โรง รียนบ้านนาดีทั้ง มด จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

218,000 บาท

น้า : 48/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านวัง อบมง
อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านวัง อบมง ตั้ง
ไว้470,000 บาท
- พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียน
บ้านวัง อบมง 115 น ๆ ละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 (115x20x100) ปน งิน 230,000 บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 (120x20x100) ปน งิน 240,000 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 139
ลาดับที่ 21
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563
ในโรง รียนบ้านวัง อบมง ทั้ง มด พิ่ม จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

470,000 บาท

น้า : 49/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ระดอ ษ
อด นนโ รง ารอา าร ลางใ ้แ โรง รียนบ้าน ระดอ ษ ตั้งไว้658,000
บาท
- พื่อจาย ปน งิน นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียนโรง รียน
บ้าน ระดอ ษ 159 น ๆ ละ 20 บาท ปน วลา 200 วัน แย ปน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ประจาป ารศึ ษา 2/2562 (162x20x100) ปน งิน 324,000บาท
ชวงที่ 2 ประจาป ารศึ ษา 1/2563 (167x20x100) ปน งิน 334,000บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 140
ลาดับที่ 22
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
มาย ต พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ้า รียนในป ารศึ ษา 2563 ใน
โรง รียนบ้าน ระดอ ษ ทั้ง มด จานวน 5 น
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

จานวน

658,000 บาท

น้า : 50/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

น้า : 51/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

เงินอุดหนุน
งินอด นน อ ชน

รวม

80,000 บาท

น้า : 52/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
บ้านวัง
มที่ 1
- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ บ้านวัง
มที่ 1
(1) โ รง ารโภชนา มวัย ใ ใจพัฒนา าร ด็ 0-5 ป จานวน งิน 5,000
บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารโภชนา าร มวัย ใ ใจพัฒนา าร ด็ โดยมี
าใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(2) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีน จานวน 5,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีน โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(3) โ รง ารชมชนรวมใจใ ใจอนามัย ิ่งแวด
ล้อม บ้าน วัด โรง รียน จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารชมชนรวมใจใ ใจอนามัย ิ่งแวด
ล้อม บ้าน วัด โรง รียน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น
ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฏา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141
ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 53/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ บ้าน ะแอ

มที่ 5

- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ บ้าน ะแอ มที่ 5
(1) โ รง าร วบ ม นอนพยาธิ จานวน งิน 7,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร วบ ม นอนพยาธิ โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(2) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีน จานวน งิน 7,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีน โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(3) โ รง ารอบรมศั ยภาพ มอ รอบ รัวประจาท รัว รือน จานวน
งิน 6,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารอบรมศั ยภาพ มอ รอบ รัวประจาท รัว
รือน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฏา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143
ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
( านั งานปลัดฯ)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 54/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ บ้านนาดี

มที่ 6

- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ บ้านนาดี มที่ 6
(1) โ รง ารชมชนรวมใจใ ใจอนามัย ิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรง รียน จานวน
งิน 6,650 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารชมชนรวมใจใ ใจอนามัย ิ่งแวด
ล้อม บ้าน วัด โรง รียน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(2) โ รง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ภาพอนามัย จานวน
งิน 7,200 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ภาพ
อนามัย โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
(3) โ รง ารพัฒนาระบบ าภิบาลในโรง รียน จานวน งิน 6,150 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารพัฒนาระบบ าภิบาลในโรง รียน โดยมี า
ใช้จายประ อบด้วย
าอา ารวาง, าอา าร ลางวัน, า มนา ณวิทยา ร, าวั ด อป รณตาม
โ รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฏา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143
ลาดับที่ 6 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 55/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

อด นนโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ บ้าน ระดอ ษ

มที่ ึ7

จานวน

20,000 บาท

รวม

278,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

278,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

278,200 บาท

จานวน

5,500 บาท

- พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ บ้าน ระดอ ษ มที่ 7
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฏา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 144
ลาดับที่ 7 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง ารโ วางรวมใจ (Big Cleaningd
Day) รวม ับอา า มั รรั ษโล (อถล.)
งบประมาณ พ.ศ.2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารโ วางรวมใจ(Big Cleaning Day) รวม ับ
อา า มั รรั ษโล (อถล.)ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าป้ายโ รง าร า รื่องดื่ม า รับผ้ ้ารวม ิจ รรม
าวั ด อป รณตามโ รง าร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 154 ลาดับที่ 2 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 56/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง ารจัด าร ยะมลฝอยโดย าร
ัดแย ยะใน รัว รือน แย อนทิ้ง ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.2563

จานวน

32,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารจัด าร ยะมลฝอยโดย าร ัดแย ยะใน
รัว รือน แย อนทิ้ง ประจาปงบประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี า
ใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าอา ารวาง า มนา ณวิทยา ร
าอา าร ลางวัน าวั ด อป รณตามโ รง าร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 154
ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)
าใช้จายในโ รง ารป้อง ันโร พิษ นั บ้า
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โ รง าร ัตว
ปลอดโร นปลอดภัย จา พิษ นั บ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้า
จฬาภรณวลัยลั ษณ อั ราราช มารี
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารป้อง ันโร พิษ นั บ้าประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา พิษ นั
บ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้า
โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าไซริ่ง ็ม ถงมืออนามัย ป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 147
ลาดับที่ 14 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ( านั งานปลัดฯ)

น้า : 57/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมทบทวนผ้ที่ได้รับ
มอบ มายใ ้ทา ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บ้า
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563

จานวน

10,700 บาท

จานวน

160,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมทบทวน
ผ้ทีได้รับมอบ มายใ ้ทา ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร
พิษ นั บ้า ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
าใช้จายประ อบด้วย
า มนา ณวิทยา ร าอา ารวาง าอา าร ลางวัน
าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณตามโ รง าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 5) มาตรา 67 (3)
ใน ารทา น้าที่ป้อง ันและระงับโร ติดตอทั้งใน นและ ัตว
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 147 ลาดับที่ 15 ( านั งานปลัดฯ)
าใช้จาย า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริ ด้าน าธารณ

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

- พื่อจาย ปน าใช้จาย า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ จานวน 8 มบ้าน ได้แ
-บ้านอบมง มที่ 2
-บ้านโ วาง มูที่ 3
-บ้าน ้ม มที่ 4
-บ้าน นองน ียน มูที่ 8
-บ้าน นอง ว้า มที่ 9
-บ้าน ะแอ นือ มที่ 10
-บ้าน นองอะลาง มที่ 11
-บ้าน ระดอ ณ มที่ 12
ประ อบด้วย
(1) าใช้จายโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ โ รง ารชวยลด ารติด
อด จา แม ล จานวน 54,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารชวยลด ารติด อด จา แม ล จานวน 8
มบ้าน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าอา าร
วาง อา าร ลางวัน า มนา ณวิทยา ร าวั ด อป รณตามโ รง าร
(2) าใช้จายโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ โ รง ารรณรง และ
แ ้ไ ปัญ ายา พติด To be number on จานวน 53,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be number on จานวน 8 มบ้าน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าป้ายโ รง าร าอา ารวาง อา าร ลางวัน า มนา ณวิทยา ร า
วั ด อป รณตามโ รง าร
(3) าใช้จายโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ โ รง าร ง ริมป้อง ัน
โร าด ารไอโอดีน พิ่มไอโอดีน พิ่มไอ ิว จานวน 53,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง าร ง ริมป้อง ันโร าด ารไอโอดีน พิ่ม
ไอโอดีน พิ่มไอ ิว จานวน 8 มบ้าน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้าย
โ รง าร าอา ารวาง อา าร ลางวัน า มนา ณวิทยา ร า
วั ด อป รณตามโ รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไ และ ปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2562 น้า 24 ลาดับที่ 1
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 58/96
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,082,720 บาท

รวม

896,520 บาท

รวม

896,520 บาท

จานวน

609,600 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

244,920 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรง
ประจาป จานวน 2 อัตรา ประ อบด้วย
1. ตาแ นง ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม 355,980 บาท
2. ตาแ นง นั พัฒนาชมชนปฎิบัติ าร 253,620 บาท
พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลตาม
ตาแ นงและอัตราที่ อบต. า นด โดย านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12
ดือน ตลอดปงบประมาณ (1 ตลา ม 2561 - 31 มีนา ม 2562 และ 1
มษายน 2562 - 30 ันยายน 2562)
ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร)
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้ ับผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม ที่ได้
รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งินประจาตาแ นงและ
ิทธิได้รับ าตอบแทน ปนราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตาแ นงที่ได้รับอย
ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร)
าตอบแทนพนั งานจ้าง
าจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง จานวน 1 อัตรา
ตาแ นง ผ้ชวยนั พัฒนาชมชน 244,920 บาท
พื่อจาย ปน งิน าจ้างชั่ว ราวใ ้พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตลอดปงบประมาณ ตั้งแต 1 ตลา ม 2561 - 30 ันยายน 2562
ปนไปตามแผนอัตรา าลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตั้งจาย
จา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร)

น้า : 60/96
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

184,800 บาท

รวม

24,800 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,800 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่น พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน
รณีพิ ศษ ประจาปงบประมาณ 2563 ใ ้แ พนั งาน วนตาบลและพนั งาน
จ้าง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้ง
จายจา งินรายได้

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ปนไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบตร พ.ศ. 2560 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร
ัง ม)

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง ารประชา ัมพันธและ ง ริม าร ้าถึงบริ ารภา รัฐ องผ้ ง
อาย นพิ าร ผ้ด้อยโอ า
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารประชา ัมพันธและ ง ริม าร ้าถึง
บริ ารภา รัฐ องผ้ งอาย นพิ าร ผ้ด้อยโอ า ชน า อ าร แผน
พับ าป้าย าวั ดอป รณอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ. 2547และ
แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 149 ลาดับที่ 5
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
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าใช้จายโ รง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพแ ผ้ งอาย

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารจัด าวั ดอป รณฝึ อบรมอาชีพ ใ ้แ ผ้ ง
อาย ชน าป้าย าอา ารและ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ และอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 150 ลาดับที่ 9
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายโ รง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพ นพิ าร ผ้ด้อยโอ า
พื่อ ปน าใช้จายใน ารจัด าวั ดอป รณฝึ อบรมอาชีพ ใ ้แ นพิ าร ผ้
ด้อยโอ า ชน าป้าย าอา ารและ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ และอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 150 ลาดับที่ 1
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน าธรรม นียมและ าลง
ทะ บียนใน ารฝึ อบรม า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั และ า
ใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ประชม ชิงปฏิบัติ าร รืออบรม
ัมมนา องพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แ ้ไ พิ่ม ติ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ปน าซอมแซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปร ติ ชน ซอมแซม รภัณฑ านั งาน รื่อง อมพิว ตอร ปนต้น
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท.
พ.ศ. 2547และแ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 40 ลาดับที่ 3 ตั้ง
จาย งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,400 บาท

รวม

1,400 บาท

จานวน

1,400 บาท

พื่อจาย ป้น าวั ด ิ่ง อง รื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ ปา า มึ ถาย
อ าร รื่อง ย็บ ระดาษ อป รณจัด ็บ อ าร ปนต้น
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ. 2547และ
แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่140 ลาดับที่ 3 ตั้ง
จายจา งินรายได้

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดิ แผนซีดี โปรแ รม
อมพิว ตอร รือซอฟแวร ฯลฯ ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ. 2547และแ ้ไ
พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 140 ลาดับที่ 3 ตั้ง
จายจา งินรายได้

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่องอานบัตร อน ประ ง
พื่อจัดซื้อ รื่องอานบัตรแบบ อน ประ ง จานวน 2 รื่อง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน
าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง
อปท. พ.ศ. 2547 และแ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร
อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 170 ลาดับที่ 1 ตั้ง
จายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 63/96
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,265,700 บาท

รวม

1,446,600 บาท

รวม

1,446,600 บาท

จานวน

899,760 บาท

จานวน

24,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร องชาง จานวน 376,020.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563 (30,790X6) =
184,740.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563 (31,880X6)
= 191,280.00 บาท
2. จ้าพนั งานธร าร จานวน 225,840.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตลา ม 2562 - 31 มีนา ม 2563 (18,440X6)
= 110,640.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2563 - 30 ันยายน 2563 (19,200X6)
= 115,200.00 บาท
3. นายชางโยธา จานวน 297,900.00 บาท
( รณีตาแ นงวาง ิด งิน ดือนตาม ตร าร านวนแผนอัตรา าลัง)
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ตามตาแ นงและอัตราที่ .อบต. า นด โดย านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตลอดปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตลา ม
2562 - 31 มีนา ม 2563 และตั้งแตวันที่ 1 มษายน 2563 - 31
ันยายน 2563 ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา
งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
1. นายชางโยธา จานวน 24,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้ ับพนั งาน วนตาบล ปนไปตาม
แผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

442,320 บาท

จานวน

38,520 บาท

1. ผ้อานวย าร องชาง (3,500?12) = 42,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงราย ดือนใ ้ผ้อานวย าร อง
ชาง ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้

าตอบแทนพนั งานจ้าง
าตอบแทนานจ้าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวยนายชางโยธา (12,780X12) = 153,360.00 บาท
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา (12,580X12) = 150,960.00 บาท
3. ผ้ชวยนายชางไฟฟ้า (11,500X12) = 138,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน าจ้างชั่ว ราวใ ้พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตลอดป
งบประมาณ ตั้งแต 1 ต. . 2562 - 30 .ย.2563 - ปนไปตามแผนอัตรา
าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
าจ้างพนั งานจ้าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวยนายชางโยธา (505X12) = 6,060.00 บาท
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา (705X12) = 8,460.00 บาท
3. ผ้ชวยนายชางไฟฟ้า (2,000X12) = 24,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว าตอบแทนพิ ศษ อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามป (2561-2563) ตั้งจายจา งินรายได้
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

480,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น
จานวน 10,000.00 บาท
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปแ พนั งาน วนตาบล
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ประจาป
งบประมาณ 2563 ใ ้แ พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป อง องชาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน
มี ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งินรายได้

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จานวน 10,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แ ้ไ พิ่ม ติม
พ.ศ
.2560 ตั้งจายจา งินรายได้

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าตรวจ อบ ณภาพน้า
- าตรวจ อบ ณภาพน้า
จานวน 50,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าตรวจ อบ ณภาพน้าอปโภ บริโภ ภายใน ต อบ
ต.โ วาง ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 100,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าใช้จาย า รับ ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชา
ที่พั และ าใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ปน าธรรม นียมและ า
ลงทะ บียนตาง ๆ รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล จ้า น้าที่และ
พนั งานจ้างตลอดจนผ้มี ิทธิ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2561) ตั้งจายจา งินรายได้

า ารวจแนว ตพื้นที่ตาบลโ

วาง

- าร ารวจแนว ตพื้นที่ตาบลโ วาง จานวน 70,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อใช้ใน ารดา นิน ารตามโ รง าร าร ารวจแนว ตพื้นที่
ตาบลโ วาง พื่อดา นิน าร รณีบ ร ที่ าธารณะ
- ปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจา งินรายได้

าบารงรั ษาและซอมแซม
- าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน (รายจาย พื่อซอมแซมบารงรั ษา พื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ) จานวน 100,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าซอมแซมบารงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลโ วาง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปร ติ ชน ซอมแซม รภัณฑ านั งาน รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ปนต้น
ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

140,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- าวั ด านั งาน
จานวน 30,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าวั ด านั งานตาง ๆ ภายใน องชาง ตั้งจายจา
งินรายได้

วั ดไฟฟ้าและวิทย
- าวั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน 50,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้าและวิทย พื่อใช้ใน ิจ าร อง อบต.โ
วาง ชน ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รื่องรับ ัญญาณ
โทรทัศน ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย ฯลฯ ปนต้น ตั้งจายจา
งินรายได้

วั ด อ ร้าง
- าวั ด อ ร้าง
จานวน 20,000.00 บาท
าชี้แจง
- พื่อจาย ปน าวั ด อ ร้าง ชน ไม้ตาง ๆ
ระ บื้อง ปน ซี มนต ทราย ้อน ทอน้าและอป รณประปา ละวั ดอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินรายได้

วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- าวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน 10,000.00 บาท

าชี้แจง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ มีภัณฑประ ภทตาง ๆ ชน าร
้ม าร มีตางๆ ลอลีน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้
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วั ด อมพิว ตอร
- าวั ด อมพิว ตอร
จานวน 30,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล แป้นพิมพ มนบอรด มึ พิมพ มา ดรัม โปรแ รม อมพิว ตอร
รือซอฟแวรฯลฯ ปนต้น ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

339,100 บาท

รวม

21,300 บาท

จานวน

17,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับ านั งาน
- าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน านั
งาน จานวน 17,000.00 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 แ น ลั (2 core) โดย มี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไมน้อย วา 2.2 GHz จ านวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน
นาดไมน้อย วา 3 MB
- มี นวย วามจ า ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมน้อย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไมน้อย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State
Drive นาด วามจไมน้อย วา 120 GB จ านวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จ านวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จ านวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมี นาดไมน้อย วา 21 นิ้ว วามละ อียด
แบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจา งินรายได้
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รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ

จานวน

4,300 บาท

รวม

317,800 บาท

จานวน

54,600 บาท

- าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ จานวน
4,300.00 บาท
าชี้แจง - พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จานวน 1 รื่อง โดยมีลั ษณะ ดังนี้
- ปน รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dp - มี วาม ร็วใน
ารพิมพราง าวด า า รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย วา 20 น้าตอ
นาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย วา 10 น้า
ตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)
แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน - ามารถใช้ได้
ับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้งจายจา งินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อา ารตาง ๆ
โ รง าร อ ร้างพทธ ถานภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี

วาง อา ภอ

- โ รง าร อ ร้างพทธ ถานภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ
วาง อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี จานวน 54,600.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างพทธ ถานภายในอง ารบริ าร
วนตาบลโ วาง มที่ 4 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี นาด ว้าง 1.50 มตร ยาว 2.50 มตร ง 3.00 มตร (ตาม
แบบอง ารบริ ารโ วาง า นด )
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 133
ลาดับที่ 13 ตั้งจายจา งินรายได้
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โ รง ารปรับปรงซอมแซมอา ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย อง าร
บริ าร วนตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี

จานวน

20,600 บาท

วาง อา ภอ าโรง จานวน

91,500 บาท

- โ รง ารปรับปรงซอมแซมอา ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย อง าร
บริ าร วนตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี
จานวน20,600.00 บาท
าชี้แจง- พื่อจาย ปน าโ รง ารปรับปรงซอมแซมอา ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง อ
. าโรง จ.อบลราชธานี นาด ว้าง 6.00 มตร ยาว 10.00
มตร ง 6.00 มตร (ตามแบบอบต.โ วาง า นด)
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 116
ลาดับที่ 4 ตั้งจายจา งินรายได้

โ รง ารปรับปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ
จัง วัดอบลราชธานี (แ งที่2)

- โ รง ารปรับปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี (แ งที2่ ) จานวน 91,500.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง ารปรับปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร
วนตาบลโ วาง มที่ 4 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี นาด ว้าง 3.80 มตร ยาว 4.00 มตร ง 3.00 มตร (ตาม
แบบอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง า นด )
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ
และ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 1/2562 น้า 22 ลาดับที่ 1 น้า 120 ลาดับที่ 20
ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 72/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

โ รง ารปรับปรง อประชมภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี

วาง อา ภอ

จานวน

49,000 บาท

จานวน

102,100 บาท

รวม

543,390 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

543,390 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

543,390 บาท

งินอด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอ ดชอดม า ยาย ตไฟฟ้าบ้าน ระดอ จานวน
ษ (ซ. นอง ้าน ญ้า) มที่ 7

95,512 บาท

- โ รง ารปรับปรง อประชมภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ
วาง อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี จานวน 49,000.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง ารปรับปรง อประชมภายในอง าร
บริ าร วนตาบลโ วาง มที่ 4 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี นาด ว้าง 9.00 มตร ยาว 18.00 มตร ง 5.00
มตร (ตามแบบอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง า นด ) - ปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 116 ลาดับที่ 4 ตั้งจายจา
งินรายได้
โ รง ารปรัปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร วนตาโ
จัง วัดอบลราชธานี (แ งที่1)

วาง อา ภอ าโรง

- โ รง ารปรับปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร วนตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี(แ งที1่ ) จานวน 102,100.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง ารปรับปรง ้องน้าภายในอง ารบริ าร วน
ตาบลโ วาง มที่ 4 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี นาด ว้าง 2.50 มตร ยาว 8.00 มตร ง 3.00 มตร (ตาม
แบบอง ารบริ าร โ วาง า นด )
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ และ
ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 1/2562 น้า 22 ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้
งานไฟฟ้าถนน

งินอด นน วนราช าร

า ยาย ตระบบไฟฟ้า บ้าน ระดอ ษ (ซ. นอง ้าน ญ้า)
ม 7 ตาบลโ วาง ตั้งไว้ 95,512.00 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 109 ้อ 7
จายจา งินรายได้

ตั้ง

น้า : 73/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

งินอด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอ ดชอดม า ยาย ตไฟฟ้าบ้าน ระดอ จานวน
ณ ( ้มวัดป่า) มที่ 12

248,897 บาท

า ยาย ตระบบไฟฟ้า บ้าน ระดอ ณ ( ้มวัดป่า) ม 12 ตาบลโ วาง
ตั้งไว้ 248,897.00 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 111 ้อ 12 ตั้ง
จายจา งินรายได้

งินอด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอ ดชอดม า ยาย ตไฟฟ้าบ้าน นองอะ จานวน
ลาง (ทางไป ้วย ้าว าร) มที่ 11

198,981 บาท

า ยาย ตระบบไฟฟ้า บ้าน นองอะลาง (ทางไป ้วย า้ ว าร) ม 11 ตาบล
โ วาง ตั้งไว้ 198,981.00 บาท
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 111 ้อ 11
ตั้งจายจา งินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

264,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

249,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

249,200 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง ารตอยอดโรง รียนผ้ งอาย
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารตอยอดโรง รียนผ้ งอาย ประ อบ
ด้วย าวั ด อป รณ าป้าย าอา าร าใช้จายใน ารดา นิน ิจ รรม
ตางๆ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 135 ลาดับที่ 13
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 74/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ า ารใช้ วามรนแรงตอ ตรี ด็ และ จานวน
บ ลใน รอบ รัว

15,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ า วามรนแรง
ใน ตรี ด็ และบ ลใน รอบ รัวประ อบด้วย าวั ด อป รณ า
ป้าย าจัดนิทรรศ าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 150 ลาดับที่ 13
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายโ รง ารฝึ อบรม ง ริม าร รียนร้ ศรษฐ ิจพอ พียงชมชนพึ่งตน อง จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรม ง ริม าร รียนร้ ศรษฐ ิจ
พอ พียงชมชนพึ่งตน อง ประ อบด้วย าใช้จายใน ารดา นินฝึ อบรม า
วิทยา ร าวั ด อป รณ าอา าร ปนต้น
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 128 ลาดับที่ 1
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายโ รง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพใ ้ ับ ลม ตรี แมบ้าน รือ ลม
อาชีพ
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ับ ลม ตรี แม
บ้าน รือ ลมอาชีพ ชน าวั ด อป รณ าป้าย าวิทยา ร าอา าร
และ รื่องดื่ม และอื่นๆ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 128 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 75/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง ารพัฒนา นับ นน ารดา นินงาน นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

9,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารพัฒนา ารดา นินงาน นึ่งตาบล นึ่ง
ผลิตภัณฑ าป้าย าวิทยา ร าอา ารและ รื่องดื่ม และอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 130 ลาดับที่ 9
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายโ รง ารร้รั ษ ามั ี ร้างพล มืองดี
ตอยอดอง วามร้ ารปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารร้รั ษ ามั ี ร้างพล มืองดี ตอยอดอง
วามร้ ารปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย โดยมี าใช้จาย จานวน 9,500
บาท ประ อบด้วย าวิทยา ร าป้าย าอา ารวาง และวั ดอป รณใน
ารจัดทาโ รง าร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 155 ลาดับที่ 2ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั ปลัด อบต.)
าใช้จายโ รง าร ง ริมและ นับ นน ิจ รรม ด็ และ ยาวชน
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม นับ นน ิจ รรม ด็ และ
ยาวชน ประ อบด้วย าวั ด อป รณ าป้าย ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 131 ลาดับที่ 3 ตั้ง
จายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 76/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายโ รง าร ง ริมและ นับ นนบทบาท ตรี

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม นับ นนบทบาท
ตรี ประ อบด้วย าวิทยา ร าวั ด อป รณ าป้าย าอา าร อา าร
วางและ รื่องดื่ม
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 148 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายโ รง าร าน ัมพันธที่ดีระ วาง มาชิ ใน รอบ รัว
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร าน ัมพันธ ที่ดีระ วาง มาชิ ใน
รอบ รัว ประ อบด้วย าวิทยา ร าวั ด อป รณ าป้าย ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 148 ลาดับที่ 5 ตั้ง
จายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโ รง าร ฉลิม
พระ ียรติ และ นับ นนโ รง ารอัน นื่องมาจา
พระราชดาริ
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมและโ รง าร ฉลิมพระ ียรติ าร
ดา นิน รือ นับ นนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ องพระบาท ด็จ
พระ จ้าอย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
ม ด็จพระ จ้าอยม าวชิราลง รณบดินทร ทพยวราง ร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 153
ลาดับที่ 7 ตั้งจายจา งินรายได้( านั ปลัด อบต.)

น้า : 77/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ า
ยา พติด ประจาปงบประมาณ 2563

จานวน

19,000 บาท

จานวน

3,600 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา ารวาง
าอา าร ลางวัน ป้ายรณรง วั ดอป รณ าตอบแทนวิทยา ร ตาม
โ รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตลา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั ปลัด อบต.)
าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ต
ทางถนน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้าย าอา าร
วาง และวั ดอป รณใน ารจัดทาโ รง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 4202
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 163 ลาดับ
ที่ 8 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั ปลัด อบต.)
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าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ต
ทางถนนชวง ทศ าลปใ ม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563

จานวน

3,800 บาท

จานวน

3,300 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง
ทศ าลปใ ม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
าป้ายรณรง โ รง าร ป้ายจด ี่ยง ป้ายบอ ้นทาง าน้าดื่มบริ าร
ประชาชน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 4202
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั ปลัด อบต.)
าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ต
ทางถนนชวง ทศ าล ง รานต ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง
ทศ าล ง รานต ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี าใช้จาย จานวน
ทั้ง ิ้น 3,300 บาท ประ อบด้วย าป้ายรณรง โ รง าร ป้ายจด ี่ยง
ป้ายบอ ้นทาง าน้าดื่มบริ ารประชาชน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 4202
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 6 ตั้งจายจา งินรายได้ ( านั ปลัด อบต.)
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าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมอาชีพ ลม ยาวชน ประชาชนทั่วไป

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ับ
ยาวชน ประชาชนทั่วไป ชน าอา าร าวั ดอป รณ าป้าย า
วิทยา ร าอา ารและ รื่องดื่ม และอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
น้าที่ 128 ลาดับที่ 3 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

งินอด นน วนราช าร
อด นนศนยอานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติดจัง วัดอบลราชธานี
พื่อจาย ปน งินอด นนศนยอานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติด
จัง วัดอบลราชธานี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 3 ตั้งจายจา งินรายได้
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

าใช้จายโ รง าร ิจ รรม นับ นน ง ริม ิจ รรมนันทนา ารและ ชิดช ียรติ จานวน
ผ้ งอาย

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ิจ รรม นับ นน ง ริม ิจ รรม
นันทนา ารและ ชิดช ียรติผ้ งอาย ประ อบด้วย าใช้จายใน ารดา นิน
ิจ รรมตางๆ าอา าร าป้าย าวั ดู อป รณ และอื่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 134 ลาดับที่ 16
ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
โ รง ารแ ง ัน ีฬา ยาวชนและประชาชน าน ัมพันธตาบลโ

วาง

(18) าใช้จายในโ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ ยาวชน ประชาชน าน ัมพันธ
ตาบลโ วาง ตั้งไว้ 90,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารแ ง ัน ีฬา อง
ด็ ยาวชน ประชาชน าน ัมพันธตาบลโ วาง ชน าป้าย าวั ด า
ตอบแทน ณะ รรม ารตัด ิน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 134
ลาดับที่ 17
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษา ฯ)

จานวน

90,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

290,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

290,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ด ีฬา
(6) วั ด ีฬา (330300) ตั้งไว้ 60,000 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออป รณ ีฬา
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง ารศึ ษา ฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายในโ รง ารประ วดพดโต้ตอบผญา
าใช้จายในโ รง ารประ วดพดโต้ตอบผญา ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารประ วดพดโต้ตอบผญา ใน ตตาบลโ
วาง ชน าตอบแทน รรม ารตัด ิน าป้าย าวั ด าอา าร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 131
ลาดับที่ 1
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อา ารวางและ รื่องดื่ม งิน
รางวัล ปนต้น ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง ารศึ ษาฯ)
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าใช้จายในโ รง ารประ วดร้อง ารภัญญะ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

าใช้จายในโ รง ารประ วดร้อง ารภัญญะ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารประ วดร้อง ารภัญญะใน ตตาบลโ
วาง ชน า งินรางวัล าป้าย ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 131
ลาดับที่ 2
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษาฯ)
าใช้จายในโ รง ารประดิษฐ ัน มา บ็ง/พานบาย ี
(10) าใช้จายในโ รง ารประดิษฐ ัน มา บ็ง/พานบาย ี ตั้งไว้ 20,000
บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารประดิษฐ ัน มา บ็ง/พานบาย ี
ใน ตตาบลโ วาง
ชน า งินรางวัล าวั ดและอป รณ าป้าย ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 131
ลาดับที่ 4
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร (00260)
งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
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าใช้จายในโ รง ารลาน ทศนลานธรรมนาใจชมชน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

าใช้จายในโ รง ารลาน ทศนลานธรรมนาใจชมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารลาน ทศนลานธรรมนาใจชมชน
า รับ นวยงานท ภา วน ประ อบด้วย ด็ ยาวชน มาชิ อบต.
พนั งาน วนตาบลพนั งานจ้าง ปนต้น าใช้จาย ได้แ าป้าย และ าใช้
จายในพิธี งฆ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 9
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษาฯ)
าใช้จายในโ รง ารวัด ประชารัฐ ร้าง
าใช้จายในโ รง ารวัดประชารัฐ ร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารวัดประชารัฐ ร้าง ชน าป้าย า
วั ด ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 137
ลาดับที่ 18
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 84/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีลอย ระทง

จานวน

40,000 บาท

าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีลอย ระทง ตั้งไว้40,000
บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีลอย ระทง
ใน ตตาบลโ วาง ชน า งินรางวัล าตอบแทน ณะ รรม าร
ตัด ิน าป้าย และ าใช้จายอื่นที่จา ปนและที่ ี่ยว ้อง ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 131
ลาดับที่ 5
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง าร
ศึ ษาฯ)
าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน อนรั ษ ฟื้นฟ ศิลปะวัฒนธรรม
จานวน

10,000 บาท

(15) าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน อนรั ษ ฟื้นฟ ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน อนรั ษ ฟื้นฟ ศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ใน ตตาบลโ วาง ชน าวิทยา ร าป้าย าวั ด าอา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่มฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 6
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง าร
ศึ ษาฯ)

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง รอง ิบ ี่ งาน จานวน
บญ ้าวจี่

น้า : 85/96

10,000 บาท

าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต อบ อง งานบญ
้าวจี่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารจัด ิจ รรม ง ริม ืบ าน งานประ พณี
ตามฮีต ิบ อง งานบญ ้าวจี่ ชน าป้าย าวั ด ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 133
ลาดับที่ 14
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษาฯ)
าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง รอง ิบ ี่ งาน จานวน
บญผ ว ทศม าชาติ
าใช้จายในโ รง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต อบ อง งานบญ
ผ ว ทศม าชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารจัด ิจ รรม ง ริม ืบ าน งานประ พณี
ตามฮีต ิบ อง งานบญผ ว ทศม าชาติ ชน าป้าย าวั ด ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 133
ลาดับที่ 15
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้ ( อง
ารศึ ษาฯ)

10,000 บาท

น้า : 86/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียน ้าพรรษา

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

(13) าใช้จายในโ รง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียน า้ พรรษา ตั้งไว้
100,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียน ้าพรรษา
ใน ตตาบลโ วาง ชน า งินรางวัล าตอบแทน ณะ รรม าร
ตัด ิน าป้าย ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 7
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร (00260)
งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
าใช้จายในโ รง าร ืบ านประ พณีทาบญตั บาตรต้อนรับปใ ม
(17) าใช้จายในโ รง าร ืบ านประ พณี ทาบญตั บาตรต้อนรับปใ ม
ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร ืบ านประ พณี ทาบญตั บาตรต้อนรับป
ใ ม ชน าป้าย าวั ด าอา ารถวายพระ/พิธีทางศา นา อา ารวาง
และ รื่องดื่มฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 8
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร (00260)
งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

น้า : 87/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

าใช้จายในโ รง ารอบรม ณธรรม จริยธรรม า รับ ด็ ยาวชน ประชาชน
้าราช าร พนั งาน วนตาบล และ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
าใช้จายในโ รง ารอบรม
ณธรรม จริยธรรม ใ ้ ด็ ยาวชน ประชาชน ้าราช าร พนั งาน วน
ตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารอบรม ณธรรม จริยธรรม ใ ้
ด็ ยาวชน ประชาชน ้าราช าร พนั งาน วนตาบล ้าราช าร พนั งาน
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ชน าป้าย าวั ด า
อา าร าอา ารวาง ฯลฯ
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 133
ลาดับที่ 11
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ี
ฬาา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้
( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 88/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

3,027,500 บาท

รวม

3,027,500 บาท

รวม

3,027,500 บาท

วาง อ. าโรง จานวน

269,600 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ายบ้าน นอง ว้า มที่ 9 ต.โ
จ.อบลราชธานี (ชวง ามแย บ้านนายไอ ารีพวง)

- โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ายบ้าน นอง ว้า มที่ 9 ต.โ วาง อ. า
โรง จ.อบลราชธานี (ชวง ามแย บ้านนายไอ ารีพวง) จานวน269,600.00
บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ายบ้าน นอง
ว้า มที่ 9 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัดอบลราชธานี (ชวง าม
แย บ้านนายไอ ารีพวง) ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00
มตร ยาว 115.75 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 463.00 ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) น้า 93 ลาดับที่ 19
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบ้านวัง
อ. าโรง จ.อบลราชธานี

มที่ 1 ต.โ

วาง

- โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบ้านวัง มที่ 1 ต.โ
วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี จานวน 420,500.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน
บ้านวัง มที่ 1 ตาบลโ วาง อา ภอ. าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิว
จราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00 มตร ยาว 130.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 520.00 ตาราง มตร - ปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 87 ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งิน
อด นนทั่วไป

จานวน

420,500 บาท

น้า : 89/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน ะแอ
บ้าน ้ม มที่ 4 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี

มที่ 5 - น้าวัดป่า

จานวน

539,700 บาท

จานวน

269,600 บาท

- โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน ะแอ มที่ 5 - น้าวัด
ป่าบ้าน ้ม มที่ 4 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี จานวน269,600.00
บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย
บ้าน ะแอ มที่ 5- น้าวัดป่าบ้าน ้ม มที่ 4 ตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00
มตร ยาว 115.75 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 463.00 ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 8 ลาดับที่ 16 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านนาดี มที่ 6 - บ้าน ระดอ
ณ มที่ 12 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี
- โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านนาดี มที่ 6 - บ้าน ระ
ดอ ณ มที่ 12 ต.โ วาง อ. าโรง จ
.อบลราชธานี จานวน269,600.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน
นาดี มที่ 6 - บ้าน ระดอ ณ มที่ 12 ตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00
มตร ยาว 117.50 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 463.00 ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 8 ลาดับที่ 17 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 90/96

วันที่พิมพ : 9/10/2562 11:10:48

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย น้าวัดป่าบ้าน ้ม มที่ 4 - บ้าน
ะแอ มที่ 5 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี

จานวน

269,600 บาท

จานวน

359,300 บาท

- โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย น้าวัดป่าบ้าน ้ม มที่ 4
- บ้าน ะแอ มที่ 5 ต.โ วาง อ. าโรง จ
.อบลราชธานี จานวน269,600.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย
น้าวัดป่าบ้าน ้ม มที่ 4-บ้าน ะแอ มที่ 5 ตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00 มตร
ยาว 115.75 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 463.00
ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 7 ลาดับที่ 15 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

โ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบ้านอบมง มที่ 2 ต.โ
วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี
- โ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริมภายในบ้านอบมง มที่ 2 ต.โ
วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี จานวน 359,300.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็
ภายในบ้านอบมง มที่ 2 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 1.00 มตร ยาว 563.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 620.00 ตาราง
มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 11 ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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โ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านโ
้วยดวน มที่ 3 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี

วาง - ะพานลา จานวน

424,900 บาท

- โ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านโ วาง - ะพาน
ลา ้วยดวน มที่ 3 ต.โ วาง อ. าโรงง จ.อบลราชธานี
จานวน424,900.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง าร ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็
ายบ้านโ วาง - ะพานลา ้วยดวน มที่ 3 ตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 1.00
มตร ยาว 740.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 740.00 ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 11 ลาดับที่ 24 ตั้งจายจา งินรายได้ 399,077 บาท ตั้ง
จายจา งินอด นนทั่วไป 25,823 บาท

โ รง ารซอมแซมถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบ้าน ระดอ ษ มที่ 7 ต
.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี
- โ รง ารซอมแซมถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบ้าน ระดอ ษ มที่ 7
ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี จานวน 202,900.00 บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง ารโ รง ารซอมแซมถนน อน รีต ริม ล็
ภายในบ้าน ระดอ ษ มที่ 7 ตาบลโ วาง อา ภอ าโรง จัง วัด
อบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 4.00 มตร ยาว 92.00
มตร นา 0.12 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 368.00 ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 89 ลาดับที่ 7
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

202,900 บาท
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โ รง ารวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ พร้อมบอพั ภายในบ้าน นองน
ียน มที่ 8 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี

จานวน

271,400 บาท

รวม

8,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

8,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

- โ รง ารวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ พร้อมบอพั ภายในบ้าน นอง
น ียน มที่ 8 ต.โ วาง อ. าโรง จ.อบลราชธานี จานวน271,400.00
บาท
าชี้แจง - พื่อจาย ปน าโ รง ารวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ พร้อม
บอพั ภายในบ้าน นองน ียน มที่ 8 ตาบลโ วาง อา ภอ
าโรง จัง วัดอบลราชธานี ผิวจราจร อน รีต ริม ล็ ว้าง 1.00 มตร
ยาว 130.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 130.00
ตาราง มตร
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 104
ลาดับที่ 8 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ด าร ษตร
- พื่อจาย ปน าวั ด าร ษตร ชน วั ด พาะชาพันธพืช ป๋ย อป รณ ยาย
พันธพืช จอบ มน จอบพรวน ฯลฯ ที่ใช้ใน ารปฏิบัติราช าร ององ าร
บริ าร วนตาบล ตั้งจายจา งินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

67,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

67,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

67,300 บาท

จานวน

9,500 บาท

จานวน

4,600 บาท

จานวน

18,600 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายโ รง ารท้องถิ่น ปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ
จิตอา า ร้างป่า รั ษน้า
- พื่อจาย ปน าใช้จายโ รง ารท้องถิ่น ปล ป่า ฉลิม พระ ียรติ จิต
อา า ร้างป่า รั ษน้า โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร
าอา ารวาง าน้ามัน ชื้อ พลิง าป๋ย
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152
ลาดับที่ 2 ตั้งจายจา งินรายได้

าใช้จายในโ รง าร ลอง วย น้าใ ชมชน
รวมใจ าจัดวัชพืชและผั ตบชวา ประจาปงบประมาณ 2563
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร ลอง วย น้าใ ชมชนรวมใจ าจัด
วัชพืชและผั ตบชวา ประจาปงบ ประมาณ 2563 โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าป้ายโ รง าร าอา ารวาง
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152
ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้

าใช้จายในโ รง าร อนรั ษฟื้นฟพื้นที่ ี ียว
- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง าร อนรั ษฟื้นฟพื้นที่ ี ียว ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าต้น ล้าไม้
าวั ดอป รณใน าร ตรียม ารฟื้นฟ าป้ายโ รง าร าอา ารวาง
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 153
ลาดับที่ 7 ตั้งจายจา งินรายได้
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าใช้จายในโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืช
อัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
ยามบรมราช มารี ( ริม ร้างจิต านึ ใน ารอนรั ษ
ิ่งแวดล้อมและพันธไม้)

จานวน

34,600 บาท

รวม

13,213,185 บาท

รวม

13,213,185 บาท

รวม

13,213,185 บาท

จานวน

174,057 บาท

จานวน

7,050 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายในโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระ
ราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี ( ริม ร้าง
จิต านึ ใน ารอนรั ษ ิ่งแวดล้อมและพันธไม้) โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าพันธ ล้าไม้ าวั ดอป รณใน าร ตรียม ารฟื้นฟ าป้าย
โ รง าร าอา ารวาง
ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1424 ลงวัน
ที่ 4 มษายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4 ตั้งจายจา งินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
- พื่อจาย ปน งิน บทบ องทนประ นั ัง ม องพนั งานจ้าง ตั้งจายจา งิน
รายได้ 142,173 บาท ตั้งจายจา งินอด นนทั่งไป 31,884 บาท
งิน มทบ องทน งินทดแทน
- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนงินทดแทน
- ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจายจา งินราย
ได้
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จานวน

9,051,600 บาท

จานวน

3,100,800 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

392,748 บาท

พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจาย บี้ยยังชีพผ้ งอาย
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ. 2547 และ
แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 131 ลาดับที่ 1
( อง วั ดิ าร ัง ม)
บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจาย บี้ยยังชีพ นพิ าร รายละ 800
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท.
พ.ศ. 2547และแ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้าที่ 131 ลาดับที่ 1
( อง วั ดิ าร ัง ม)
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
พื่อ ปน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจาย บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
รายละ 500 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ. 2547และ
แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 131 ลาดับที่ 1
( อง วั ดิ าร ัง ม)
ารองจาย
- พื่อใช้จายใน รณีจา ปน รงดวน และบรร ทา วาม ดือดร้อน องประชาชน
ที่ ิดจา าธารณภัยตางๆ ชน ภัยธรรมชาติ ภัยที่ ิด ึ้นโดยไมอาจ าด
ารณได้ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ องทนระบบประ ัน ภาพระดับท้องถิ่น

จานวน

156,000 บาท

จานวน

210,930 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ภาพระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ ององ ารบริ าร วนตาบลโ วาง ารดา นิน าร ง ริม
ภาพ วบ มป้อง ันโร ใน ิจ ารระบบ ลั ประ ัน ภาพ รือ
พื้นที่ ตั้งจายจา งินรายได้
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ปน งิน มทบ ้า องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได้

