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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบลโค วาง
อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

13,946,025 บาท

รวม

13,946,025 บาท

รวม

13,946,025 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นงิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป (คิดร้อยละ ้า ของคาจ้างและ งิน พิ่ม
ตางๆ)
และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. และ
.อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22ม ราคม 2557
พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และ นัง ือ ํานั งาน
.จ. .ท.
และ .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/81 ลงวันที่ 22
ร ฎาคม 2557

งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน ข้า มทบ องทุน งินทดแทน ป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2
ของคาจ้าง ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2561 รื่อง ารตั้ง
งบประมาณ มทบ องทุน งินทดแทน
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จํานวน

9,716,400 บาท

จํานวน

3,168,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ 1,240 ราย
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจาย บี้ยยังชีพ คน
พิ าร 330 รายละ 800 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจาย บี้ยยังชีพ ผู้ป่วย
อด จํานวน ๒๐ รายๆละ 500 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547และแ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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งิน ํารองจาย

จํานวน

205,015 บาท

จํานวน

422,610 บาท

พื่อนําไปใช้จาย รณีฉุ ฉิน รงดวน ชน ิด าธารณภัยใน
พื้นที่ ปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน า ไมดํา นิน าร
อาจ ระทบตอชีวิตและทรัพย ินความ ดือดร้อนแ ประชาชนโดย
นําระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ นัง ือ ั่ง าร
ของ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวัน
ที่ 27 ม ราคม 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลง
วันที่ 22 มษายน 2564 นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 163
ลําดับที่ 11

รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
บํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 งินที่
มทบใ ้คํานวนณจา ประมาณ ารรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปีดัง ลาว โดยไมต้องนํารายรับประ ภท
พันธบัตร งิน ู้ รือ งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด นุนมารวม
คํานวณ ํา รับองค ารบริ าร วนตําบลใ ้คํานวณในอัตราร้อย
ละ 2
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งิน มทบ องทุนระบบประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น รือ
พื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลโค วางในอัตราร้อยละของ งินที่
ได้รับจัด รร
จา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ ตามประ าศคณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ
รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด าร
ระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ข้อ 8 (3)
บทบ งินไมน้อย วาร้อยละ 50 รณีรายได้ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
ไมรวม งินอุด นุน ูง วา 20 ล้านบาท

จํานวน

157,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,498,710 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,993,100 บาท

รวม

2,484,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล
และรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
นาย องค ารบริ าร วนตําบล (20,400 X12) = 244,800
บาท
รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล (11,220 X2x12) = 269,280 บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค าร
บริ าร วนตําบล
และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค ารบริ าร
วนตําบล
และรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
นาย องค ารบริ าร วนตําบล (20,400 X12) = 244,800
บาท
รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล (11,220 X2x12) = 269,280 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษใ ้แ นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล
และรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
นาย องค ารบริ าร วนตําบล (20,400 x12) = 244,800 บาท
รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล (11,220 x2x12) = 269,280 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

1,800,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล
(7,200 x 12 = 42,120)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภา อบต. รองประธาน ภา อบ
ต.
มาชิ ภา อบต. ลขานุ าร ภา อบต. ดังนี้
-ประธาน ภา อบต. (11,220x12 =134,640)
-รองประธาน ภา อบต. (9,180x12 =110,160)
- มาชิ ภา อบต. (7,200x17x12 = 1,468,800)
- ลขานุ าร ภา อบต. (7,200x12 = 86,400)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,508,380 บาท
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งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตําบล รวมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบลที่ได้ ลื่อนขั้น งิน
ดือน รือ ลื่อนระดับในระ วางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 7 ตําแ นง ดังนี้
1.ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล = 568,560 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(46,560 x 6 = 279,360 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(48,200x 6 = 289,200 บาท)
2.รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล = 435,780 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(35,770 x 6 = 214,620 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
36,860 x 6 = 221,160 บาท)
3. ัว น้า ํานั ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล = 494,940
บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(40,560 x 6 = 243,360 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(41,930 x 6 = 251,580 บาท)
4.นั ทรัพยา รบุคคล =229,920 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(18,840 x 6 = 113,040 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(19,480 x 6 = 116,880 บาท)
5.นั วิ คราะ นโยบายและแผน = 229,920 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(18,840 x 6 = 113,040 บาท)

จํานวน

2,517,780 บาท
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- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(19,480 x 6 = 116,880 บาท)
6.นั จัด ารงานทั่วไป = 323,640 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(26,460 x 6 = 158,760 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(27,480x 6 = 164,880 บาท)
7. จ้าพนั งานธุร าร =235,020 บาท
รายละ อียดดังนี้
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565
(19,200 x 6 = 115,200 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(19,970 x 6 = 119,820 บาท)
และตําแ นงที่แ ้ไข พิ่ม ติมตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.25642566)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว งินปรับ พิ่มตามคุณวุฒิ งิน
คาตอบแทนพิ ศษราย ดือน และ งินอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่ม
ตางๆ ใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดือน ดังนี้
1. งินคาตอบแทนราย ดือน ของปลัด อบต. (7,000x12 = 84,000
)
2. งินคาตอบแทนราย ดือน ของ ัว น้า ํานั ปลัด อบต
. (5,600x12 = 67,200)

จํานวน

151,200 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

193,200 บาท

จํานวน

578,160 บาท

จํานวน

68,040 บาท

รวม

2,316,410 บาท

รวม

827,410 บาท

จํานวน

802,410 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
1. งินประจําตําแ นง ปลัด อบต. (7,200x12 = 84,000 บาท)
2. งินประจําตําแ นง รองปลัด อบต. (3,500x12 = 42,000
บาท)
3. งินประจําตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด อบต
. (5,600x12 = 67,200 บาท)
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งินคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดัง
นี้
1. ชาง ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า (14,530x12 = 174,360)
2. ผู้ชวยนั วิ คราะ ฯ (22,210 x 12 = 266,520)
3. พนั งานขับรถยนต (11,440x12 =137,280)
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้างและ
อื่นๆ
ที่ ี่ยวข้อง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแ พนั งาน วนตําบล จํานวน 30,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ ประจําปี 2565 ใ ้แ พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จ้าง ของ ํานั ปลัด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
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ประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจาย
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม นัง ือ .จ
. .ท. และ .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธ.ค
. 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ
งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
2.คาตอบแทน รรม าร คณะอนุ รรม าร จ้า น้าที่ รือ จ้า
น้าที่ที่ อบต.ออ คํา ั่งแตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ รือปฏิบัติ
ราช าร
ชน คณะ รรม าร อบคัด ลือ คณะ รรม ารคัด ลือ
คณะ รรม ารออ ข้อ อบ คณะ รรม าร อบ วนทางวินัย
คณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด ฯลฯ โดยมี
ระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง าร ํา นดใ ้ได้รับคาตอบ
แทน จํานวน 10,000 บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 มษายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 388
ลงวันที่ 25 ุมภาพันธ 2564
3.คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 762,410 บาท
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น ใน รณีตางๆตามที่คณะ รรม าร าร ลือ
ตั้ง ํา นด ดังนี้
3.1 คาใช้จายประจําศูนยประ านงาน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น จํานวน 533,760 บาท
-คาตอบแทนประธาน รรม าร าร ลือ ตั้งประจํา อปต. ปฏิบัติ
งาน 3-4 ดือน (4,580x4) = 18,320 บาท
-คาตอบแทน รรม าร าร ลือ ตั้งประจํา อบต. จํานวน 2 คนๆ
ละ 4,080 บาท ปฏิบัติงาน 3-4
ดือน จํานวน (4,080x2x4= 32,640 บาท
-คาตอบแทนผู้อํานวย าร าร ลือ ตั้งประจํา อบต. ปฏิบัติงาน 34 ดือน (4,580x4) = 18,320 บาท
-คาตอบแทนนายอํา ภอ ปฏิบัติงาน 2
ดือน (4,580x4 ) = 18,320 บาท
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-คาตอบแทนนายทะ บียนอํา ภอ ปฏิบัติงาน 2
ดือน (4,080x4 ) = 8,160 บาท
-คาตอบแทนอนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ ารแตงตั้งใ ้ชวย
ลือ ารปฏิบัติ น้าที่ของผู้อํานวย าร าร ลือ ตั้งประจํา อปท
. รือคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งประจํา อปท. (40x350) x30
วัน = 420,000 บาท
-คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาทํา าร ํา รับพนั งาน วน
ตําบลและลู จ้าง ของอปท. จํานวน 20,000 บาท
3.2.คาใช้จายประจํา นวย ลือ ตั้ง ที่ ลือ ตั้ง จํานวน 228,650
บาท
-คาตอบแทน จ้าพนั งานผู้ดํา นิน าร ลือ ตั้ง ปฏิบัติงาน 3
วัน วันอบรม วันรับมอบวั ดุอุป รณ าร ลือ ตั้ง และวัน ลือ
ตั้ง (ปธ. ปน. 1 คน ปน. 8 คน ละ จนท.รปภ. 2 คน)
1.วันอบรม คนละ 300 บาท
2.วันรับ ีบบัตร ลือ ตั้ง และวั ดุอุป รณ าร ลือ ตั้ง คนละ 250
บาท
3.วัน ลือ ตั้ง
-ปธ. ปน. 1 คน 700 บาท
- ปน. +จนท.รปภ. รวม 10 คนๆละ 450 บาท
พิ่มคาพา นะ คนละ 200 บาท ในวัน ลือ ตั้ง รือวันออ ียง
ลงคะแนน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2
/ว 4149 ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2564

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ
พนั งาน วนตําบล
และพนั งานจ้างของ ํานั ปลัดที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินคาตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบ้าน
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- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อ รือผอนชําระ งิน ู้ พื่อชําระ
ราคาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบฯ และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

5,000 บาท

รวม

869,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตําบล ัง ัด
ํานั ปลัด โดย บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาจัดทําป้ายประ าศ บอรดประชา ัมพันธ
ข้อมูลขาว าร อบต. รือทําป้ายคัต อ้าทประชา ัมพันธ รือจัด
ทํา อ าร จุล าร ื่อ ิ่งพิมพ ี่ยว ับ ารประชา ัมพันธงานใน
อํานาจ น้าที่ รือ ิจ รรมอื่นๆของ อบต.
คาจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ ชน คาซั ฟอ คา ําจัด
ปลว คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาจ้าง มาบริ าร ทํา
ความ ะอาด ครื่องปรับอา าศ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท คาจ้าง มาบริ ารซอมบํารุงยานพา นะและขน
ง คาบริ าร ปลี่ยนอะไ ล ปลี่ยนถายนํามัน ครื่อง คาบริ ารติด
ตั้งผ้ามาน คาบริ ารดูดฝุ่น ล้างทําความ ะอาดรถยนต
คาบริ ารรั ษาความปลอดภัย คาบริ ารทําความ ะอาด
รวมถึงจ้าง มาบริ ารใน ารดํา นิน ารในด้านตางๆ ฯลฯ
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คาจ้าง มาบริ าร (คนงานทั่วไป)

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารคนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตราละ 9,000 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ดังนี้
1.คนงานทั่วไป (แมบ้าน)
2.คนงานทั่วไป
3.คนงานทั่วไป (คน วน)

คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
- พื่อจาย ป็นคาถาย อ ารตางๆที่ ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช ารของ
ํานั ปลัด ชน คาถายข้อบัญญัติองค ารบริ าร วนตําบล าร
ประ มินผลงาน รือผล ารปฏิบัติงานประจําปี รุปคําบรรยาย
อ ารประชา ัมพันธ ผยแพรตางๆ ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ รือ อ าร
ตางๆที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติราช ารของ ํานั ปลัด ชน ข้อ
บัญญัติองค ารบริ าร วนตําบล แผนพัฒนาท้องถิ่น ารประ มิน
ผลงาน รือผล าณปฏิบัติงานประจําปี รายงาน าร
ประชุม รายงาน ารตรวจ อบภายใน รุปคําบรรยาย อ าร
ผยแพรประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
คารับรอง
จํานวน 25,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารรับรอง ี่ยว ับคาอา าร คา ครื่อง
ดื่ม คาของขวัญคาพิมพ อ าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริ ารด้วย และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารต้อน
รับบุคคล รือคณะบุคคล ที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รือ
ทัศนะศึ ษาดูงาน และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
และคณะบุคคล โดยตั้งจายไม ินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปี
งบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา งินอุด นุน ฉพาะ
ิจ งิน ู้ งินจายขาด ะ ม รือ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548
-คา ลี้ยงรับรอง
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล คณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่แตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น รือ ารประชุมระ วางองค รป ครอง
วนท้องถิ่น รือองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
คาใช้จายใน ารประชุมราช าร จํานวน 5,000 บาท
- พื่อใช้ ป็นคาใช้จายใน ารจัดประชุมราช าร ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่องรูปแบบและ ารจําแน รายรับ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน

30,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน คา
ธรรม นียม ารใช้ นามบิน และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
คาใช้จายประจําศูนยประ านงาน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่นใน รณีตางๆตามที่คณะ รรม าร าร ลือ
ตั้ง ํา นด ( รณีครบ ยุบ ภา รณีแทนตําแ นงวาง รณีคณะ
รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม และ รณีอื่นๆ)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายที่จํา ป็นต้องใช้ใน าร ลือ ตั้ง ประจําศูนย
ประ านงาน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารู้บริ าร
ท้องถิ่น ชน คาใช้จายใน ารจัดตั้งศูนยประ านงาน
าร ลือ ตั้ง คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67(9)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16(15)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 156
ลําดับที่ 6

น้า : 17/113
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คาธรรม นียมตางๆ

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ชน คารังวัดที่ดิน และคาอื่นๆ
ใน ารออ อ าร ิทธิของทางราช าร คาธรรม นียม
ใน ารโอน งินบัญชีธนาคารของอบต. ฯลฯ และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ และพวงมาลา ํา รับ
พิธี ารในวัน ําคัญของทางราช ารตามโอ า ที่มีความจํา ป็น
- พื่อจา ป็น คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวงมาลา
ํา รับพิธี ารในวัน ําคัญตางๆและอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนของราช ารใน ารอบรม
ของผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล รือคณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ข้ารับ ารอบรม ฝึ อบรม ัมมนา อบรม
ชิงปฏิบัติ าร อบรมศึ ษาดูงาน และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารอบรม าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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โครง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

5,000 บาท

โครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติ จํานวน
งานและพัฒนาองคความรู้ใ ้แ ผู้บริ าร มาชิ ภา อบต.
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างองค ารบริ าร วนตําบลโค
วาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายโครง าร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวั ดุอุป รณที่ใช้ในโครง าร และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารอบรม
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าที่ 157 ลําดับที่ 1

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานและพัฒนาองคความรู้ใ ้แ ผู้
บริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตําบลโค วาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คา
มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวั ดุอุป รณที่ใช้ในโครง าร คาของที่ระลึ คาจ้าง มารถ
ปรับอา าศ คาที่พั
และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารอบรม
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าที่ 158 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

โครง าร ง ริมและ นับ นุน ารมี วนรวมใน ารจัดทําแผนพัฒนา จํานวน
ท้องถิ่น

น้า : 19/113

7,000 บาท

ใน ารจัดทํา พิ่ม ติม และ ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย ารจัด วทีประชุมประชาคมระดับตําบล ประจําปี พ.ศ
.2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริมและ นับ นุน ารมี วน
รวม
ใน ารจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นใน ารจัดทํา พิ่ม ติม และ ปลี่ยน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ารจัด วทีประชุมประชาคมระดับ
ตําบล ประจําปี พ.ศ.2565 โดย ารจัดประชุมประชาคมระดับ มู
บ้าน ประจําปี พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย
โครง าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน
โครง าร และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารอบรม
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าที่ 156 ลําดับที่ 4
โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร ง ริมและ นับ นุน ารมี วนรวมของ จํานวน
ประชาชน
ใน ารจัดทํา ทบทวน พิ่ม ติม และ ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดย ารจัดประชุมประชาคมระดับ มู
บ้าน ประจําปี พ.ศ. 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร ง ริมและ
นับ นุน ารมี วนรวมของประชาชนใน ารจัดทํา ทบทวน พิ่ม
ติม และ ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
โดย ารจัดประชุมประชาคมระดับ มูบ้าน ประจําปี พ.ศ. 2565
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่ใช้ในโครง าร และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารอบรม าร
ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าที่ 155 ลําดับที่ 3

30,000 บาท
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับพระราชบัญญัติข้อมูลขาว ารของ จํานวน
ทางราช าร พ.ศ.2540 และใ ้ความรู้ทางด้าน ฎ มายด้านตางๆที่
ี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับพระราช
บัญญัติข้อมูลขาว ารของทางราช าร พ.ศ. 2540 และใ ้ความรู้
ทางด้าน ฎ มายด้านตางๆที่ ี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน
โครง าร
และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารอบรม
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าที่ 159 ลําดับที่ 5
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรัษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมทรัพย ิน ครื่อง
คอมพิว ตอร อุป รณโทรทัศน ชุด ล้องวงจรปิด ครื่อง ียง รถ
จั รยานยนต วน ลาง รถยนต วน ลาง ครื่องพิมพดีด ครื่อง
ปรับอา าศ ตู้ โตะ แลคาบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
อื่นๆ ชน วั ดุตางๆ และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 21/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่ง
ของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย ายไม ามารถ
ซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขยาด ล็
ไม้บรรทัด ล็ ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ฯลฯ ประ ภทวั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคา
ซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม

305,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 22/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด
แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ งา ที่
นอน ระโถน ระติ น้ําแข็ง ครื่องปิงขนมปง ตารีด ระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ถังแ ตา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น
รือไมคง ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม้
วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มี
ลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 23/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน
คีมลอค ล็อค ียร ลอคคลัตซ ฯลฯประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอตและ
รู ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ ประ ภทวั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคา
ซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
รือไมคง ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม้
วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปูโตะ
น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มี
ลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

น้า : 24/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา
ลนซูม ขาตั้ง ล้อง ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่
โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง
ภาพ ดิม ชน พู ัน ี ฟิลม มมโมรี่ ารด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ ระดาษ ขียนโป ตอร ฯลฯประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล
ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่
มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 25/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

315,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง
ภาพ ดิม ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล ทปบันทึ ข้อมูล ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล ฯลฯ ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มี
ลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ มนบอรด ฯลฯ ( ํานั
ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับที่ทํา ารองค ารบริ าร วน
ตําบล รืออาคารที่อยูใน ารควบคุมดูแลขององค ารบริ าร วน
ตําบลโค วาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1814 ลงวันที่ 15 ันยายน 2548
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

น้า : 26/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท ชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพท คลื่อนที่ และใ ้ความ มายรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริ ารดัง ลาว
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน
ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1814 ลงวันที่ 15 ันยายน 2548
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนานัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
ธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาค
รัฐ แบบอิ ล็คโทรนิ (GFMIS) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1814 ลงวันที่ 15 ันยายน 2548
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

น้า : 27/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

129,200 บาท

รวม

129,200 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพง อน ประ งค ขนาด 15 นิ้ว พร้อม
ขาตั้ง จํานวน 4 ชุด
2.มิ ซอร (Mixer)
จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุ ื่อ าร คาวิทยุ ื่อ าณผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ
ารอื่นๆ และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ าร
ดัง ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ ารฯ
และอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1814 ลงวันที่ 15 ันยายน 2548
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็ ็บ อ าร แบบ 2 บาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ็บ
อ าร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ลัง ป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ํานั งบประมาณ
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
1.ตู้ลําโพง อน ประ งค

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อมิ ซอร (Mixer) ําลังวัตตไมน้อย
วา 450 วัตต จํานวน 1 ตัว
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3.พาว วอรแอมป์ (Power amplifier)

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพาว วอรแอมป์ (Power amplifier) ําลัง
วัตตไมน้อย วา 24,000 วัตต จํานวน 1 ตัว
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน * (จอแ ดงภาพขนาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน
ไมน้อย วา 3.1 GHz รือดี วา จ านวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไมน้อย วา 4 MB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB จ านวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จ านวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร
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ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที(ppm) รือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร
ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 ครื่อง
จํานวน

4,300 บาท

10,000 บาท

คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซม บํารุงรั ษา โครง ร้างของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม
ลาง ชน ปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุ น้ํา ปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิ ทํา ีใ มทั้งคัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

งินอุด นุน ํา รับ ถานที่ ลาง ป็นศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย จํานวน
ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น อํา ภอ ําโรง จัง วัด
อุบลราชธานี

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ ถานที่ ลาง ป็นศูนยปฏิบัติ าร
รวม
ใน ารชวย ลือปนะชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น อํา ภอ
ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 32 ลม
ที่ 1
งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

โครง ารจ้างที่ปรึ ษาซึ่งไม ี่ยว ับครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง รือไม จํานวน
ได้มาซึ่งครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง

30,000 บาท

รายจายอื่น

- พื่อจาย ป็นคาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ป็นผู้
ดํา นิน าร ํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ าร ตามมติ าร
ประ มินที่ .อบต. ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี(โบนั ) แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,129,440 บาท

รวม

1,522,440 บาท

รวม

1,522,440 บาท

จํานวน

1,148,760 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 4
อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวย าร อง
คลัง (33,000X6=198,000)+(34,110X6=204,660) จํานวน
402,660.00 บาท
2. จ้าพนั งาน าร งินและ
บัญชี (17,690X6=106,140)+(18,440X6=110,640) จํานวน
216,780.00 บาท
3. จ้าพนั งาน
พั ดุ (21,620X6=129,720)+(22,490X6=134,940)
จํานวน 264,660.00 บาท
4. จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้ 19,970X6=119,820)+(20,780X6=124,680)
จํานวน
264,660.00 บาท
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ตามตําแ นงและอัตราที่ .อบต.
ํา นด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตลอดปีงบ
ประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 และ
ตั้งแตวันที่ 1 มษายน - 30 ันยายน 2565
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566)
งินประจําตําแ นง
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนใ ้ผู้อํานวย
าร องคลัง ที่ได้รับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาด้วย
งิน ดือน งินประจําตําแ นง และ ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นงที่ได้รับอยู
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

312,720 บาท

จํานวน

18,960 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้าง ํา รับ องคลัง จํานวน
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (13,030X12)
จํานวน 156,360.00 บาท
2. ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (13,030X12)
จํานวน 156,360.00 บาท
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็น งินคาจ้างชั่วคราวใ ้พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต 1 ต.ค. 2564 - 30 .ย.
2565
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (765X12) จํานวน
9,480.00 บาท
2. ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (765X12) จํานวน
9,480.00 บาท
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวคาตอบแทน
พิ ศษของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของข้าราช ารและ
ลู จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 3)
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้
1. คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุ จํานวน 200,000.00 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุ ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 256 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561
- ป็นไปตามประ าศองค ารบริ าร วนตําบลโค
วาง รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือคณะ
รรม ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุ
2. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษประจําปีงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 10,000.00 บาท
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2564
ใ ้แ พนั งาน วนตําบลพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไปของ องคลัง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

607,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

รวม

317,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คําชี้แจง - พื่อจาย ป็นคารับรอง รือ ลี้ยงรับรองใน ารต้อนรับ
บุคคล รือคณะบุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง ครื่องดื่ม
คาของที่ระลึ คาใช้จาย ี่ยว นื่อง าร ลี้ยงรับรองทั้งคาบริ ารฯ
ลฯ ที่จํา ป็นต้องจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ารต้อนรับ
บุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศนงาน ตรวจงาน ด้าน าร งิน
ารคลังและพั ดุของ องคลังและ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่งรวม
ต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
คําชี้แจง - พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ํา รับ ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตําบล ของ จ้า
น้าที่และพนั งานจ้างตลอดจนผู้มี ิทธิ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2554 แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมและคาใช้จายอื่น ๆ ใน
ารฝึ อบรม รืออบรม ัมมนาของพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแ ้ไข
พิ่ม ติม
โครง ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินประจําปีงบประมาณ จํานวน
พ.ศ. 2565
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย
ินของค ารบริ าร วนตําบลโค วาง จํานวน 100,000.00
บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ. 2561-2565
) น้า 159 ลําดับที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ พ.ศ. 2544
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

50,000 บาท

100,000 บาท
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โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

จํานวน

พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร พิ่มประ ิทธภาพงาน ารจัด ็บราย
ได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 20,000.00 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ. 2561-2565
) น้า 160 ลําดับที่ 8
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ พ.ศ. 2544
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
โครง าร นับ นุนและพัฒนางานจัด ็บรายได้ขององค ารบริ าร จํานวน
วนตําบลโค วาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000 บาท

84,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร นับ นุนและพัฒนางานจัด ็บราย
ได้ของค ารบริ าร วนตําบลโค วาง จํานวน 84,000.00 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ
ารตรวจ งินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คําชี้แจง - พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบลโค วาง
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปร ติ ชน ซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน ครื่องคอมพิว ตอร ป็นต้น
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
คําชีแจง - พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ปา า มึ ถาย อ าร ครื่อง ย็บ ระดาษ
ลวด ย็บ ระดาษ อุป รณ ํา รับจัด ็บ อ าร ข้อมูลของทาง
ราช ารฯลฯ ป็นต้น
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จํานวน

355,320 บาท

รวม

830,760 บาท

รวม

604,760 บาท

รวม

604,760 บาท

จํานวน

269,000 บาท

คําชี้แจง - พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณ
บันทึ ข้อมูล แป้นพิมพ มนบอรด มึ พิมพ มา
ดรัม ฯลฯ ป็นต้น
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตําบล รวมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบลที่ได้ ลื่อนขั้น งิน
ดือน รือ ลื่อนระดับในระ วางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 1 ตําแ นง ดังนี้
1.นั วิชา ารตรวจ อบภายใน ป ./ช .
ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตําบล รวมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบลที่ได้ ลื่อนขั้น งิน ดือน
รือ ลือนระดับในระ วางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1
ตําแ นง ดังนี้
1. จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย จํานวน 268,860 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565
(22,050 x 6 = 132,300 บาท)
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30 ันยายน 2565
(22,760 x 6 = 136,560 บาท)
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

17,760 บาท

จํานวน

286,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราว งินปรับ พิ่มตามคุณวุฒิ
งินคาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)
และ งินอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่มตางๆ ใ ้ ับพนั งาน วน
ตําบล
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)
ใ ้แ จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งินคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณาภัย
2.พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้าง
และ อื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่มตางๆ จํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

226,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน รือชวย ลือผู้ประ บ า
ธารณาภัย ชน มาชิ อปพร. นวย ู้ชีพ ู้ภัย ารป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้องตามที่ระ บียบ
ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
ใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตําบล ัง ัด
ํานั ปลัด โดย บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

161,000 บาท

จํานวน

6,500 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าลปีใ ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาป้ายจุดบริ ารประชาชน ป้ายรณรงค ป้าย
จุด ี่ยง คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตร 16
- ป็นไปตามระ บีย ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายใ ้แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
-ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 162
ลําดับที่ 5 ( ํานั ปลัด)
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โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน

6,500 บาท

จํานวน

28,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าล ง รานต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายจุดบริ ารประชาชน
ป้ายรณรงค ป้ายจุด ี่ยง คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 16
- ป็นไปตามระ บีย ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
ใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 162
ลําดับที่ 6 ( ํานั ปลัด)
โครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยที่ ิดจา
อัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัยที่ ิดจา อัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คา
อา าร คาวั ดุอุป รณฯ และคาใช้จายตางๆที่ใช้ใน ารอบรม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 161
ลําดับที่ 1
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โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจําองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน

120,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติ ประจําองค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยมีคาใช้
จาย ประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาอา าร ลางวัน คาอา าร
วาง ป้ายรณรงค คาใช้จายใน ารดินทาง คาวั อุป รณ
คา มนาคุณวิทยา ร คาจัดทําใบประ าศและคาใช้จายตางๆใน
ารฝึ อบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลง
วันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2563 น้า 7
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน วาลวน้ําดับ พลิง ( ชื่อม ับรถดับ พลิง) ทอ าย ง
น้ํา ายดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
รือไมคง ภาพ ดิม ชน ถังดับ พลิง
ลู บอลดับ พลิง ฯลฯ และอุป รณที่ ี่ยวข้องใน ารปฏิบัติงานดับ
พลิง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ( ํานั ปลัด)
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วั ดุจราจร

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุจราจร ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่ง
ของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน
รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย ายไม ามารถซอม
แซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ัญญาณ
ไฟ ระพริบตา ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร แผง ั้นจราจร ป้าย
ตือน ป้ายไฟ ยุดรถ แผนป้ายจราจร ระจ โค้งมันไฟ
แวบ ระบองไฟ ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย
ภาพมีลั ษณะ
มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางชะลอความ ร็วรถ
รือยานพา นะ ติ๊ อรติดรถ รือยานพา นะ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

5,000 บาท
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
งิน ดือนพนั งาน ตั้งไว้ 1,063,020 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตําบลและ ารปรับปรุง
าํ รับพนั งาน วนตําบลที่ได้ ลื่อนขั้น งิน ดือน รือ ลื่อนระดับ
ในระ วางปีงบประมาณ 2564 จํานวน 3 อัตรา
ตําแ นง ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ
(35,770x6)+ (36,860x6) = จํานวน 435,780 บาท
ตําแ นง นั วิชา ารศึ ษา
(31,340x6) +(32,450x6) = จํานวน 382,740 บาท
ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดุ
(19970x6) + (20780x6) = จํานวน 244,500 บาท
-ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ. 2564-2566
งิน ดือนพนั งาน ตั้งไว้ 1,587,660 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ํา รับข้าราช ารครูผู้ดูแล ด็ และ ารปรับ
ปรุง
ํา รับข้าราช ารครูผู้ดูแล ด็ ที่ได้ ลื่อนขั้น งิน ดือน รือ ลื่อน
ระดับในระ วางปีงบประมาณ 2564 จํานวน 5 อัตรา
ตําแ นง ครู คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
(29,150x6) + (30,060x6) = จํานวน 355,260 บาท
ตําแ นง ครู คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
(28,800x6) + (29,710x6) = จํานวน 351,060 บาท
ตําแ นง ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
(24,080x6) + (24,990x6) = จํานวน 294,420 บาท
ตําแ นง ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
(23,680x6) + (24,590x6) = จํานวน 289,620 บาท
ตําแ นง ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
(24,320x6) +(25,230x6) = จํานวน 297,300 บาท
-ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ. 2564-2566

รวม

5,493,035 บาท

รวม

4,036,080 บาท

รวม

4,036,080 บาท

จํานวน

2,650,680 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

394,800 บาท

จํานวน

948,600 บาท

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของพนั งานที่ควร
ได้รับตามระ บียบที่ ํา นด
ตําแ นง ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ
(3,500x12 = 42,000)
-ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ. 2564-2566
งินวิทยฐานะ
งินวิทยฐานะ จํานวน 394,800 บาท
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของพนั งานที่ควร
ได้รับตามระ บียบที่ ํา นด
ตําแ นง ครู คศ.2 (3,500x12x3 =126,000)
ตําแ นง ครู คศ.3 (5,600x2x2x12 =268,800)
-ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ. 2564-2566
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง ตั้งไว้ 948,600 บาท
พื่อจาย ป็น งินคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้างขององค าร
บริ าร วนตําบลจํานวน 5 อัตรา
ตําแ นง ผู้ชวยนั วิชา ารศึ ษา
( 22,360x12) = 268,320 บาท
ตําแ นง ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
(13,870x12) = 166,440 บาท
ตําแ นง ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
(14,280x12) = 171,360 บาท
ตําแ นง ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
(14,000x12) = 168,000 บาท
ตําแ นง ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
(14,540x12) = 174,480 บาท
-ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ. 2564-2566
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,392,455 บาท

รวม

77,500 บาท

จํานวน

77,500 บาท

รวม

1,149,955 บาท

จํานวน

596,505 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อปท. ตั้งไว้
77,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ดังนี้
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารศึ ษาของบุตร ตั้งไว้ 47,500 บาท
- งินคา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายคา ชาบ้าน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้รวม 596,505 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร นับ นุนคาใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ํา รับ ป็นคาอา าร ลางวัน ํา รับศูนย
พัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 21 บาทตอ
วัน จํานวน 245 วัน แบง ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564 จํานวน 101 คน
จํานวน 123 วัน ตั้งไว้ 260,883 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง
(30x21x123)
ป็น งิน 77,490 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ
(34x21x123) ป็น งิน 87,822 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ
(37x21x123) ป็น งิน 95,571 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565 จํานวน 131 คน
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จํานวน 122 วัน ตั้งไว้ 335,622 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง
(40x21x122) ป็น งิน 102,480 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ
(44x21x122) ป็น งิน 112,728 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ
(47x21x122) ป็น งิน 120,414 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 135 ลําดับที่ 1
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
งบประมาณ พ.ศ
. 2564 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565 ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง มดจํานวน 30 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา(คา
ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน)

จํานวน

32,250 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้ 32,250 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับ ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปีในศูนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 430 บาทตอคนตอปี แย ป็น
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง (25x430) ป็น งิน 10,750 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (25x430) ป็น งิน 10,750 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ(25x430) ป็น งิน 10,750
บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 135 ลําดับที่ 2
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น งบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

น้า : 48/113

น้า : 49/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา(คา
ครื่องแบบนั รียน)
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้ 22,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา
ํา รับ ป็นคา ครื่องแบบนั รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 300 บาทตอ
คน
ตอปี แย ป็น
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง(25x300) ป็น งิน 7,500 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (25x300) ป็น งิน 7,500 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ(25x300) ป็น งิน 7,500
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 135 ลําดับที่ 3
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
งบประมาณ พ.ศ
. 2565

จํานวน

22,500 บาท

น้า : 50/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา(คา
นัง ือ รียน)
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้ 15,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา
ํา รับ ป็นคา นัง ือ รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3-5 ปีในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 200 บาทตอคนตอ
ปี แย ป็น
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง(25x200) ป็น งิน 5,000 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (25x200) ป็น งิน 5,000 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ(25x200) ป็น งิน 5,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 136 ลําดับที่ 4
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 51/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา(คา
อุป รณ าร รียน)
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้ 15,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา
ํา รับ ป็นคาอุป รณ าร รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3-5 ปีใน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 200 บาทตอคน
ตอปี แย ป็น
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง(25x200) ป็น งิน 5,000 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ (25x200) ป็น งิน 5,000 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ(25x200) ป็น งิน 5,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 136 ลําดับที่ 5
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอ วนท้องถิ่น
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

15,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา( ํารับ จํานวน
ารจัด าร รียน าร อน)
คาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ตั้งไว้ 171,700 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา
ํา รับ ารจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็
จํานวน 3 แ ง อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
รายละ อียดดังนี้
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง
(30x1,700) ป็น งิน
51,000 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ
(34x1,700) ป็น งิน
57,800 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ (37x1,700) ป็น งิน
62,900 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 136 ลําดับที่ 4
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น งบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น

น้า : 52/113

171,700 บาท

น้า : 53/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายใน ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

คาใช้จายในโครง ารวัน ด็ แ งชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ด็ แ ง
ชาติ
ชน คาป้าย คาวั ดุ คาชุดรางวัล ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 136 ลําดับที่ 7
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 85,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทางคาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร รืออบรม ัมมนา ของ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครองท้องถิน่ พ.ศ. 2557

น้า : 54/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

คาใช้จายในโครง ารประ มินคุณภาพ ารศึ ษาภายในศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาใช้จายในโครง ารประ มินคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ตั้งไว้ 7,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารประ มินคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดตามระบบประ ันคุณภาพ ชน คา
อา าร อา ารวาง และ ครื่องดื่มที่ไมมีแอล อฮอล คาวั ดุ ป็น
ต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 137 ลําดับที่ 8
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
คาใช้จายในโครง ารฝึ อบรม พิ่มพูนประ ิทธิภาพ ารบริ าร
จัด ารศูนยพัฒนา ด็ ล็
โครง ารฝึ อบรม พิ่มพูนประ ิทธิภาพ ารจัด ารศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารอบรม พิ่มพูนประ ิทธิภาพ าร
จัด ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน คาวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คา
ป้าย คาอา าร คาอา ารวาง ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 137 ลําดับที่ 9
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งิน
รายได้
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คาใช้จายในโครง าร นับ นุน ารดํา นิน ิจ รรม ภา ด็ และ
ยาวชนตําบลโค วาง

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

คาใช้จายในโครง าร นับ นุน ารดํา นิน ิจ รรม ภา ด็
และ ยาวชนตําบลโค วาง ตั้งไว้ 15,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร นับ นุน ิจ รรม ภา ด็ และ
ยาวชนตําบลโค วาง ชน คาป้าย คาวั ดุ ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 137 ลําดับที่ 12
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 100,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม และคาใช้จายอื่นๆ ใน
ารฝึ อบรม รืออบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครองท้องถิน่ พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อบํารุงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
พื่อจาย ป็นคารั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ รือซอมแซมทรัพย ิน
อื่นๆ
ที่จํา ป็นที่ อบต. รับผิดชอบและที่ใช้ในศูนยพัฒนา ด็
ล็ ชน ซอม ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องปริ้น ตอร ครื่องปรับ
อา าศ ฯลฯ ป็นต้น
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
วั ดุ ํานั งาน ตั้งไว้ 50,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานตางๆ ใน ํานั งาน อง าร
ศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ใ ้แ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 3 แ ง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

วั ดุคอมพิว ตอร ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ คอมพิว ตอร ชน มึ ครื่องปริ้น
แผนซีดี แผน รองแ ง โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง
ที่อยูในความดูแลขององค ารบริ าร วนตําบล
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาอิน ตอร น็ตในศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 3 แ ง
ที่อยูในความดูแลขององค ารบริ าร วนตําบล
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

64,500 บาท

รวม

64,500 บาท

จํานวน

39,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

16,000 บาท

รวม

5,145,820 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องปรับอา าศ
ครื่องปรับอา าศ ตั้งไว้ 39,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ ํานั งาน ํา รับ ครื่องปรับ
อา าศ ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 ครื่อง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ํานั งบประมาณ
โตะทํางาน
โตะทํางาน
ตั้งไว้ 7,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ ํานั งาน ํา รับโตะทํา
งาน จํานวน 2 ตัว
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 2 ครื่อง
ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 2,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 ครื่อง
- มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ขนาด 800 VA (480 Watts)
- ามาร ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุ รณและ
ระบบคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุค
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุค ตั้งไว้ 16,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุค ํา รับ ํานั
งาน จํานวน 1 ครื่อง
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดาเนินงาน

รวม

1,764,820 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,764,820 บาท

จํานวน

1,764,820 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 1,764,820 บาท
คาอา าร ริม (นม) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้รวม
222,279 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 3 แ งคนๆ ละ 7.37 บาท (อัตราจัด รรคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ซึ่งแย ป็นรายละ อียดดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564 จํานวน 101 คน
จํานวน 130 วัน ตั้งไว้ 96,768 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง
(30x7.37x130) ป็น งิน 28,743 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ
(34x7.37x130) ป็น งิน 32,575 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ
(37x7.37x130) ป็น งิน 35,450 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565 จํานวน 131 คน
จํานวน 130 วัน ตั้งไว้ 125,511 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านอูบมุง
(40x7.37x130) ป็น งิน 38,324 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ะแอ
(44x7.37x130) ป็น งิน 42,156 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระดอ คูณ
(47x7.37x130) ป็น งิน 45,031 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 138 ลําดับที่ 13
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
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ศึ ษา 2565
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง มดจํานวน 30 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น
คาอา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียน
ตั้งไว้รวม 1,542,541 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ใ ้ ับโรง รียน ัง ัด ํานั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ํา รับ ด็ อนุบาล-ป.6
จํานวน 6 แ ง ในอัตราคนละ 7.37 บาท (อัตราจัด รร คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ซึ่งแย ป็นรายละ อียดดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564 จํานวน 773 คน
จํานวน 130 วัน ตั้งไว้ 740,611 บาท
1. ร.ร. บ้านวังค อูบมุง
(103x7.37x130) ป็น งิน 98,684 บาท
2. ร.ร. บ้านโค วาง
(198x7.37x130) ป็น งิน 189,704 บาท
3. ร.ร. บ้านคุ้ม
(152x7.37x130) ป็น งิน 145,631 บาท
4. ร.ร. บ้าน ะแอ
(123x7.37x130) ป็น งิน 117,846 บาท
5. ร.ร. บ้านนาดี
(38x7.37x130) ป็น งิน 36,408 บาท
6. ร.ร. บ้าน ระดอ ษ
(159x7.37x130) ป็น งิน 152,338 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565 จํานวน 837 คน
จํานวน 130 วัน ตั้งไว้ 801,930 บาท
1. ร.ร. บ้านวังค อูบมุง
(108x7.37x130) ป็น งิน 103,475 บาท
2. ร.ร. บ้านโค วาง
(222x7.37x130) ป็น งิน 212,698 บาท
3. ร.ร. บ้านคุ้ม
(170x7.37x130) ป็น งิน 162,877 บาท
4. ร.ร. บ้าน ะแอ
(128x7.37x130) ป็น งิน 122,637 บาท
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5. ร.ร. บ้านนาดี
(44x7.37x130) ป็น งิน 42,156 บาท
6. ร.ร. บ้าน ระดอ ษ
(165x7.37x130) ป็น งิน 158,087 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 138 ลําดับที่ 14
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียน ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) ทั้ง มด จํานวน30 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

รวม

3,381,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,381,000 บาท

จํานวน

527,100 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ะแอ

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ะแอ ตั้ง
ไว้ 527,100 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้าน ะแอ คนละ 21 บาท ป็น วลา 200 วัน แย
ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(123x21x100) ป็น งิน 258,300 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(128x21x100) ป็น งิน 268,800 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 138
ลําดับที่ 16
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ ับ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้าน ะแอ ทั้ง มด จํานวน 5 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

น้า : 62/113

น้า : 63/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านคุ้ม
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านคุ้ม
676,200 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านคุ้มบ้านคุ้ม คนละ 20 บาท ป็น วลา 200 วัน แย
ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(152x21x100) ป็น งิน 319,200 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(170x21x100) ป็น งิน 357,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 139 ลําดับที่ 18
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ ับ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้านคุ้ม ทั้ง มด จํานวน 18 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จํานวน

676,200 บาท

น้า : 64/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านโค วาง
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านโค วาง
ตั้งไว้ 882,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านโค วางคนละ 21 บาท ป็น วลา 200 วัน แย
ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(198x21x100) ป็น งิน 415,800 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(222x21x100) ป็น งิน 466,200 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 139 ลําดับที่ 21
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ
ับ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4750
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้านโค วาง ทั้ง มด พิ่ม จํานวน 24 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จํานวน

882,000 บาท

น้า : 65/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:55

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านนาดี
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านนาดี ตั้งไว้
172,200 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านนาดี คนละ 21 บาท ป็น วลา 200 วัน แย
ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(38x21x100) ป็น งิน 79,800 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(44x21x100) ป็น งิน 92,400 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 139 ลําดับที่ 20
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ ับ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้านนาดี ทั้ง มด จํานวน 6 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จํานวน

172,200 บาท

น้า : 66/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านวังค อูบมุง
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้านวังค อูบมุง
ตั้งไว้ 443,100 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านวังค อูบมุง คนละ 21 บาท ป็น วลา 200
วัน แย ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(103x21x100) ป็น งิน 216,300 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(108x21x100) ป็น งิน 226,800 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 139 ลําดับที่ 21
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ ับ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
งบประมาณ พ.ศ
. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้านวังค อูบมุง ทั้ง มด พิ่ม จํานวน 5 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จํานวน

443,100 บาท

น้า : 67/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

อุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ระดอ ษ
อุด นุนโครง ารอา าร ลางใ ้แ โรง รียนบ้าน ระดอ ษ
ตั้งไว้ 680,400 บาท
พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้าน ระดอ ษ คนละ 21 บาท ป็น วลา 200
วัน แย ป็น 2 ชวง
ชวงที่ 1 ประจําปี ารศึ ษา 2/2564
(159x21x100) ป็น งิน 333,900 บาท
ชวงที่ 2 ประจําปี ารศึ ษา 1/2565
(165x21x100) ป็น งิน 346,500 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 140 ลําดับที่ 22
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมประ อบ ับ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มาย ตุ พื่อรองรับ ารรับ ด็ ที่จะ ข้า รียนในปี าร
ศึ ษา 2565
ในโรง รียนบ้าน ระดอ ษ ทั้ง มด จํานวน 6 คน
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จํานวน

680,400 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

รวม

1,088,000 บาท

รวม

375,000 บาท

รวม

375,000 บาท

จํานวน

353,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ชวย ัตวแพทย
2.ผู้ชวย จ้าพนั งาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้างและ
อื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ งิน พิ่มตางๆ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

473,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ใน ารดูแลผู้ ูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว ตาม ลั ณฑ วิธี าร งื่อนไข อัตราคาตอบแทนและ าร
จายคาตอบแทนของอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชยงาน รือ วลาที่ ียไป
ํา รับอา า มัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา อัตราคน
ละ 5,000 บาทตอ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ น 0023.3/25726 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้างของ ํานั ปลัดที่ได้รับคํา
ั่ง
ใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร
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ค่าใช้สอย

รวม

348,000 บาท

จํานวน

12,600 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใน าร ํารวจและขึ้นทะ บียน
ุนัขและแมวใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลโค วาง รวม
ถึงจ้าง มาบริ ารใน ารดํา นิน ารด้านตางๆ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วัด
ิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-คาใช้จายใน ารจัด วัดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 ม ราคม 2563
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารควบคุมและ ฝ้าระวังโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019
(COVID-19) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารควบคุมและ ฝ้าระวังโรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร ป้ายประชา
ัมพันธ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
อ ารประชา ัมพันธ คาวั ดุ ุป รณใน ารป้อง ันโรค ชน จ
ลล้างมือ
น้า า อนามัย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563

โครง ารโค วางรวมใจ (Big Cleaning Day) รวม ับอา า มัคร
ท้องถิ่นรั ษโล (อถล.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารโค วางรวม
ใจ (Big Cleaning Day) รวม ับอา า มัครท้องถิ่นรั ษโล (อถล
.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายโครง าร คา ครื่องดื่ม ํา รับผู้ ข้ารวม ิจ รรม คา
วั ดุอุป รณฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 154
ลําดับที่ 2
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โครง ารป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

70,000 บาท

โครง าร ฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้ ลือดออ อยางตอ นื่อง ประจําปี จํานวน
งบประมาณ พ.ศ.2565

212,000 บาท

ภายใต้โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศา ตร ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้า
ฟ้าฯ รมพระศรี วางควัฒน วรขัติยราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันโรคพิษ ุนัข
บ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครง าร ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตร ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าฯ รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คา
วัคซีน ข็ม ไซริง ถุงมืออนามัย และวั ดุอุป รณที่จํา ป็นต้องใช้ใน
โครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 16
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วัด
ิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 147
น้าที่ 14

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้
ลือดออ อยางตอ นื่องประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาน้ํายา คมี คาทรายอะ
บท คาน้ํามัน ชื้อ พลิง คาอา ารและ ครื่องดื่ม ํา รับผู้ปฏิบัติ
งานฉีดพน มอ ควัน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 147
น้าที่ 16
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โครง ารรณรงคและ ง ริม ารคัดแย ขยะที่ต้นทาง

จํานวน

11,400 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

พื่อ ง ริม ุขภาพที่ดีของประชาชนตําบลโค วาง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคและ ง ริม ารคัดแย
ขยะที่ต้นทาง พื่อ ง ริม ุขภาพที่ดีของประชาชนตําบลโค
วาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายอะคริลิ ถุงมือ ถุงขยะ ครื่องดื่ม ํา รับผู้ ข้ารวม
ิจ รรม และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 16
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 154
ลําดับที่ 5

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มูที่ 1-12
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มูที่ 1-12
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ ้แ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

1,102,620 บาท

รวม

992,820 บาท

รวม

992,820 บาท

จํานวน

684,300 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
และ งินปรับปรุงประจําปี จํานวน 2 อัตรา ประ อบด้วย
1. ตําแ นง ผู้อํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม 396,060
2. ตําแ นง นั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร 288,240
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตําบลตามตําแ นงและอัตราที่ อบต. ํา นด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตลอดปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 และ 1 มษายน 2565 - 30
ันยายน 2565)
ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2566
( อง วั ดิ าร)

งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้ ับผู้อํานวย าร อง วั ดิ าร
ังคม ที่ได้รับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งิน
ประจําตําแ นงและ ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจําตําแ นงที่ได้รับอยู
ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2566
( อง วั ดิ าร)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

266,520 บาท

รวม

104,800 บาท

รวม

14,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

4,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาจ้างชั่วคราวใ ้พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตลอดปี
งบประมาณ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 30 ันยายน 2565
ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2566
( อง วั ดิ าร)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชน ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร ประชุม ชิงปฏิบัติ าร รืออบรม ัมมนาของพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แ ้ไข พิ่ม
ติ่มถึงฉบับที่ 3
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมและคาใช้จายอื่น ๆ ใน
ารฝึ อบรม รือ ัมมนาของพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปร ติ ชน ซอมแซมครุภัณฑ ํานั งาน ครื่อง
คอมพิว ตอร ป็นต้น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป้นคาวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้
ตางๆ ชน ระดาษ ปา า มึ ถาย อ าร ครื่อง ย็บ
ระดาษ อุป รณจัด ็บ อ าร ป็นต้น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผนดิ แผนซี
ดี โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟแวร ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟคอมพิว ตอร จํานวน 2
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
- ครื่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA
-มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA
- ามารถ ํารองไฟได้ไมน้อย วา 15 นาที
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
1.1 งิน ดือนพนั งาน วนตําบล
รวม งิน ดือน
พนั งาน 965,700.00 บาท
- งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวย าร องชาง จํานวน 415,980.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31
มีนาคม 2565 (34,110?6)
= 204,660.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30
ันยายน 2565 (35,220?6)
= 211,320.00 บาท
2. จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 251,820.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31
มีนาคม 2565 (21,190?6)
= 127,140.00 บาท
- งิน ดือนตั้งแต 1 มษายน 2565 - 30
ันยายน 2565 (22,040?6)
= 124,680.00 บาท
3. นายชางโยธา จํานวน 297,900.00 บาท
( รณีตําแ นงวางคิด งิน ดือนตาม ูตร ารคํานวนแผนอัตรา
ําลัง)
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตําบล ตามตําแ นงและอัตราที่ .อบต.
ํา นด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตลอดปีงบ
ประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 และ
ตั้งแตวันที่ 1 มษายน 2565 - 31 ันยายน 2565
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี

รวม

1,815,360 บาท

รวม

1,362,660 บาท

รวม

1,362,660 บาท

จํานวน

965,700 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

330,960 บาท

1.2 งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล รวม งิน พิ่มตาง ๆ
ของพนั งาน 24,000.00 บาท
1. นายชางโยธา
จํานวน 24,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี
งินประจําตําแ นง
1.3 งินประจําตําแ นง
รวม งินประจําตําแ นง 42,000.00 บาท
1. ผู้อํานวย าร องชาง (3,500?12) = 42,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนใ ้ผู้อํานวย าร อง
ชาง
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
1.4 คาตอบแทนพนั งานจ้าง
รวมคาตอบพนั งานจ้าง
330,960.00 บาท
- คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวยนายชางโยธา (13,900?12) = 166,800.00 บาท
2. ผู้ชวย จ้าพนั งานประปา (13,680?12) = 164,160.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้พนั งานจ้างตาม ตลอดปีงบ
ประมาณ
ตั้งแต 1 ต.ค. 2564 - 30 .ย.2565
- ป็นไปตามแผนอัตรา ําลัง ามปี
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

452,700 บาท

รวม

23,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
จํานวน 10,000.00 บาท
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแ พนั งาน วนตําบล
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ประจําปี
งบประมาณ 2565 ใ ้แ พนั งาน วนตําบล
พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไปของ องชาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี ลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน 13,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แ ้ไข พิ่ม
ติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย

รวม

163,700 บาท

จํานวน

17,700 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาตรวจ อบคุณภาพน้ํา
- คาตรวจ อบคุณภาพน้ํา จํานวน 17,700.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาตรวจ อบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายใน
ขต อบต.โค วาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาจ้าง มาบริ ารผู้ดูแลระบบประปา
- คาจ้าง มาบริ ารผู้ดูแลระบบประปา จํานวน 36,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อใช้ใน ารจ้าง มาผู้ดูแลระบบประปา มูบ้าน ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบลตําบลโค วาง
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ํา รับ ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา
ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ป็นคา
ธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตําบล จ้า น้าที่และพนั งานจ้างตลอดจนผู้มี ิทธิ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมและคาใช้จายอื่น ๆ ใน
ารฝึ อบรม รือ ัมมนาของพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
คา ํารวจแนว ขตพื้นที่ตําบลโค วาง
จํานวน

20,000 บาท

- คา ํารวจแนว ขตพื้นที่ตําบลโค วาง จํานวน 20,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อใช้ใน ารดํา นิน ารตามโครง าร ํารวจแนว ขตพื้นที่ตําบล
โค วาง พื่อดํา นิน าร รณีบุ รุ ที่ าธารณประโยชน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน (รายจาย พื่อซอมแซม
บํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ) จํานวน 30,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององค ารบริ าร วนตําบลโค วาง
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปร ติ ชน ซอมแซม ครุภัณฑ ํานั
งาน ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- คาวั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานตาง ๆ ภายใน องชาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- คาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน 50,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อใช้ใน ิจ ารของ อบต
.โค วาง ชน ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า ครื่องรับ ัญญาณโทรทัศน ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทยุ ฯลฯ ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
วั ดุ อ ร้าง
- คาวั ดุ อ ร้าง จํานวน 20,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ไม้ตาง ๆ
ระ บื้อง ปูน ซี มนต ทราย ค้อน ทอน้ําและอุป รณประปา
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- คาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 10,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ คมีภัณฑประ ภทตาง ๆ ชน าร ้ม าร
คมีตางๆ คลอลีน ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565)
วั ดุคอมพิว ตอร
- คาวั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน 30,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
ข้อมูล แป้นพิมพ มนบอรด มึ พิมพ มา
ดรัม โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรฯลฯ ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

126,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาไฟฟ้า
- คาไฟฟ้าระบบประปา มูบ้าน จํานวน 126,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าระบบประปา มูบ้าน ที่องค ารบริ าร วน
ตําบลโค วางรับผิดชอบ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง ารตําบลโค วาง ินดี อยูดี มี ุข
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารตําบลโค วาง ินดี อยู
ดี มี ุข ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีคาใช้จายอันประ อบด้วย คา
ป้าย คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาใช้จายใน ารจัดงาน คาจัด
ตรียม ถานที่ และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น5ปี พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 150 ลําดับที่ 12
( อง วั ดิ าร ังคม)

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

คาใช้จายโครง ารประชา มั พันธและ ง ริม าร ข้าถึงบริ ารภาค จํานวน
รัฐของผู้ ูงอายุ คนพิ าร ผู้ด้อยโอ า

น้า : 85/113

5,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารประชา ัมพันธและ ง
ริม าร ข้าถึงบริ ารภาครัฐของผู้ ูงอายุ คนพิ าร ผู้ด้อย
โอ า ประ อบด้วย คา อ าร แผนพับ คาป้าย คาวั ดุ
อุป รณอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และแ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 149 ลําดับที่ 5
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า ารใช้ความรุนแรงตอ ตรี จํานวน
ด็ และบุคคลในครอบครัว
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า
ความรุนแรงใน ตรี ด็ และบุคคลในครอบครัว ประ อบ
ด้วย คาวั ดุ อุป รณ คาป้าย คาจัดนิทรรศ าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 150 ลําดับที่ 13
( อง วั ดิ าร ังคม)

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

คาใช้จายโครง ารพัฒนารูปแบบและบริ ารจัด ารผลิตภัณฑ ินค้า จํานวน
OTOP

น้า : 86/113

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารพัฒนารูปแบบและ
บริ ารจัด ารผลิตภัณฑ ินค้า OTOP โดยมีคาใช้จาย ประ อบ
ด้วย คาป้าย คา รรม าร รางวัล คาอา ารและครื่องดื่ม และ
อื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น5ปี พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 130 ลําดับที่ 9
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายโครง าร ยี่ยมบ้านผู้ ูงอายุ คนพิ าร ผู้ป่วย อด ผู้ด้อย จํานวน
โอ า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ยี่ยมบ้านผู้ ูงอายุ คน
พิ าร ผู้ด้อยโอ า โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย คา
วั ดุอุป รณ และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 149 ลําดับที่ 1
( อง วั ดิ าร ังคม)

30,000 บาท

น้า : 87/113
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คาใช้จายโครง าร ง ริม ษตรอินทรียและ ษตรทฤษฎีใ ม

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารประ อบด้วย คาใช้จาย
ใน ารดํา นินฝึ อบรม คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณ คา
อา าร ป็นต้น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 129 ลําดับที่ 5
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายโครง าร ง ริม นับ นุน ิจ รรม ด็ และ ยาวชน
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม นับ นุน
ิจ รรม ด็ และ ยาวชน ประ อบด้วย คาวิทยา ร คา
วั ดุ อุป รณ คาป้าย ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 149 ลําดับที่ 3
( อง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 88/113
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คาใช้จายโครง าร ง ริม นับ นุนบทบาท ตรี

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม นับ นุนบทบาท
ตรี ประ อบด้วย คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณ คาป้าย คา
อา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาศึ ษาดูงาน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 149 ลําดับที่ 2
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายโครง าร ง ริมอาชีพคนพิ าร รือผู้ดูแลคนพิ าร
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมอาชีพคนพิ าร
รือผู้ดูแล โดยมีคาใช้จายอันประ อบด้วย คาป้าย คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 150 ลําดับที่ 11
( อง วั ดิ าร ังคม)
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คาใช้จายโครง าร ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ
โดยมีคาใช้จาย ประ อบด้วย คาวิทยา ร คาป้าย คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 150 ลําดับที่ 9
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายโครง าร าน ัมพันธที่ดีระ วาง มาชิ ในครอบครัว
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร าน ัมพันธที่ดีระ วาง
มาชิ ในครอบครัว ประ อบด้วย คาวั ดุ อุป รณ คาป้าย ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 149 ลําดับที่ 4
( อง วั ดิ าร ังคม)
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คาใช้จายโครง ารอบรมอาชีพใ ้ ับ ลุม ตรี แมบ้าน รือ ลุม
อาชีพ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ับ ลุม
ตรี แมบ้าน รือ ลุมอาชีพ ประ อบด้วย คา
วั ดุ อุป รณ คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและครื่องดื่ม และ
อื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 128 ลําดับที่ 2
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาใช้จายในโครง ารฝึ อบรมอาชีพ ลุม ยาวชน ประชาชนทั่วไป
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมอาชีพ ใ ้ ับ
ยาวชน ประชาชนทั่วไป ประ อบด้วย คาอา าร คาวั ดุ
อุป รณ คาป้าย คาวิทยา ร คาอา ารและครื่องดื่ม และ
อื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 128 ลําดับที่ 3
( อง วั ดิ าร ังคม)

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด ประจําปีงบประมาณ พ จํานวน
.ศ. 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พ
ติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายโครง ารป้ายรณรงค คาอา าร คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537และที่แ ้ไข พิ่ม ติม มาตรา 67
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 16
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 164
ลําดับที่ 2 ( ํานั ปลัด)

น้า : 91/113

20,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

145,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

145,100 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

85,100 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง าร ิจ รรม นับ นุน ง ริม ิจ รรมนันทนา าร
และ ชิดชู ียรติผู้ ูงอายุ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ิจ รรม นับ นุน ง
ริม ุขภาพ ชิดชู ียรติ และนันทนา ารผู้ ูงอายุ ประ อบ
ด้วย คาใช้จายใน ารดํา นิน ิจ รรมตางๆ คาอา าร คาป้าย คา
วั ดุ อุป รณ และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย คาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น5ปี พ.ศ
. 2561 - 2565
น้าที่ 134 ลําดับที่ 16
( อง วั ดิ าร ังคม)
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โครง ารแขงขัน ีฬา ยาวชนและประชาชน าน ัมพันธตําบลโค
วาง

จํานวน

55,100 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

โครง ารแขงขัน ีฬา ด็ ยาวชน ประชาชน าน ัมพันธตําบล
โค วาง ตั้งไว้ 55,100 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารแขงขัน ีฬาของ
ด็ ยาวชน ประชาชน าน ัมพันธตําบลโค วาง ชน คา
ป้าย คาวั ดุ คาตอบแทนคณะ รรม ารตัด ิน คา งินรางวัล คา
ถ้วยรางวัล ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 134 ลําดับที่ 17
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
วั ดุ ีฬา ตั้งไว้ 60,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อป รณ ีฬา
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค ร
ป ครอง
งบประมาณ พ.ศ
. 2564 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565 ( อง ารศึ ษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายในโครง ารประดิษฐขัน มา บ็ง/พานบาย ี
คาใช้จายในโครง ารประดิษฐขัน มา บ็ง/พานบาย ี ตั้งไว้
10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารประดิษฐขัน มา บ็ง/พานบาย
ีใน ขตตําบลโค วาง ชน คา งินรางวัล คาวั ดุและ
อุป รณ คาป้าย ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 131 ลําดับที่ 4
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 95/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

คาใช้จายในโครง ารลาน ทศนลานธรรมนําใจชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใช้จายในโครง ารลาน ทศนลานธรรมนําใจชุมชน ตั้งไว้
10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารลาน ทศนลานธรรมนําใจชุมชน
าํ รับ นวยงานทุ ภาค วน ประ อบ
ด้วย ด็ ยาวชน มาชิ อบต.พนั งาน วนตําบลพนั งาน
จ้าง ป็นต้น
คาใช้จาย ได้แ คาป้าย และคาใช้จายในพิธี งฆ ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 132 ลําดับที่ 9
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ)
คาใช้จายในโครง ารวัด ประชารัฐ ร้าง ุข
คาใช้จายในโครง ารวัดประชารัฐ ร้าง ุข ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารวัดประชารัฐ ร้าง ุข
ชน คาป้าย คาวั ดุ ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 137 ลําดับที่ 18
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
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คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีลอย ระทง

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีลอย ระทง
ตั้งไว้ 40,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณี
ลอย ระทงใน ขตตําบลโค วาง ชน คา งินรางวัล คาตอบแทน
คณะ รรม ารตัด ิน คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นและที่
ี่ยวข้อง ป็นต้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 131 ลําดับที่ 5
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ฯ)
คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน อนุรั ษ ฟืนฟู ศิลปะ
วัฒนธรรม
คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน อนุรั ษ ฟืนฟู ศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ
าน อนุรั ษ ฟืนฟู ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใน ขตตําบลโค
วาง ชน คาวิทยา ร คาป้าย คาวั ดุ คาอา าร อา ารวางและ
ครื่องดื่มฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 132 ลําดับที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ฯ)
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คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง
ครอง ิบ ี่ งานบุญข้าวจี่

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ านงานประ พณีตามฮีต ิบ อง
งานบุญข้าวจี่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัด ิจ รรม ง ริม ืบ
าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง งานบุญข้าวจี่ ชน คาป้าย คา
วั ดุ คาอา าร คาอา ารวาง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 133 ลําดับที่ 14
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ฯ)
คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง
ครอง ิบ ี่ งานบุญผ ว ทศม าชาติ
คาใช้จายในโครง าร ง ริม ืบ าน งานประ พณีตามฮีต ิบ
อง งานบุญผะ วด ทศม าชาติ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัด ิจ รรม ง ริม ืบ
าน งานประ พณีตามฮีต ิบ อง งานบุญผะ วด ทศ
ม าชาติ ชน คาป้าย คาวั ดุ คาอา าร คาอา ารวาง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 133 ลําดับที่ 15
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 98/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

คาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียนพรรษา

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียนพรรษา ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณีแ ทียน
พรรษา
ใน ขตตําบลโค วาง ชน คา งินรางวัล คาตอบแทนคณะ
รรม ารตัด ิน คาป้าย ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 132 ลําดับที่ 7
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
คาใช้จายในโครง าร ืบ านประ พณีทําบุญตั บาตรต้อนรับปีใ ม
คาใช้จายในโครง าร ืบ านประ พณี ทําบุญตั บาตรต้อนรับปี
ใ ม ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ืบ านประ พณี ทําบุญตั
บาตรต้อนรับปีใ ม ชน คาป้าย คาวั ดุ คาอา ารถวาย
พระ/พิธีทางศา นา อา ารวางและ ครื่องดื่มฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 132 ลําดับที่ 8
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

คาใช้จายในโครง ารอบรมคุณธรรม จริยธรรม ํา รับ ด็ ยาวชน จํานวน
ประชาชน ข้าราช าร พนั งาน วนตําบล และ มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
คาใช้จายในโครง ารอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ใ ้ ด็ ยาวชน ประชาชน ตั้งไว้
20,000 บาท
ข้าราช าร พนั งาน วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ใ ้ ด็ ยาวชน ประชาชน ข้า
ราช าร พนั งาน วนตําบล ข้าราช าร พนั งาน วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ชน คาป้าย คา
วั ดุคาอา าร คาอา ารวาง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 133 ลําดับที่ 11
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 99/113

20,000 บาท

น้า : 100/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,931,800 บาท

รวม

3,931,800 บาท

รวม

3,931,800 บาท

จํานวน

48,100 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนางลอน คั ดี บ้านนาย มบูรณ จันดีศรี บ้าน ะแอ มูที่ 5 ตําบลโค วาง
อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนางลอน คั
ดี - บ้านนาย มบูรณ จันดีศรี บ้าน ะแอ มูที่ 5 ต.โค วาง
อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 48,100.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย
บ้าน ะแอ มูที่ 5 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. นา 0.15
ม. รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 80 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 8 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนาง อน ประ งค จํานวน
ียง - ที่นานาย ังขทอง รงศึ บ้านคุ้ม มูที่ 4 (คุ้มโนน นองขาม)
ตําบลโค วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนาง
อน ประ งค ียง - ที่นานาย ังขทอง รงศึ บ้านคุ้ม มูที่ 4
(คุ้มโนน นองขาม) ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 290,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา
บ้านนาง อน ประ งค ียง - ที่นานาย ังขทอง รงศึ บ้าน
คุ้ม มูที่ 4 (คุ้มโนน นองขาม) ต.โค วาง อ. ําโรง จ
.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง 4 ม
. ยาว 120 ม. นา 0.15 ม.
รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 480 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 7 ลําดับที่ 10
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนายวาท ไชยทุม - จํานวน
บ้านนางดวงจันทร บุญวัง บ้านวังค มูที่ 1 ตําบลโค วาง อํา ภอ
ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนายวาท ไชย
ทุม - บ้านนางดวงจันทร บุญวัง บ้านวังค มูที่ 1 ต.โค วาง
อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี จํานวน 205,800.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา
บ้านนายวาท ไชยทุม - บ้านนางดวงจันทร บุญวัง บ้านวังค มู
ที่ 1 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต
ริม ล็ ว้าง 3 ม. ยาว 112 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่
อ ร้างไมน้อย วา 336 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 2 ลําดับที่ 2

น้า : 101/113

290,000 บาท

205,800 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ะพานลํา ้วยข้าว าร จํานวน
- บ้านนายบุญศรี พรมมาลุน บ้าน ะแอ มูที่ 5 ตําบลโค วาง
อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ะพานลํา ้วยข้าว
าร - บ้านนายบุญศรี พรมมาลุน บ้าน ะแอ มูที่ 5 ต.โค
วาง
อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 244,200.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย
บ้าน ะแอ มูที่ 5 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. นา 0.15
ม. รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 400 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 8 ลําดับที่ 12
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ามแย บ้านนายบัว จํานวน
อน บุญประชุม - ที่นา นายวิชัย ชู า บ้าน นองน ขียน มูที่ 8
ตําบลโค วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ามแย บ้านนาย
บัว อน บุญประชุม - ที่นา นายวิชัย ชู า บ้าน นองน ขียน มู
ที่ 8 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน
290,000.00 บาท
คําชี้แจง
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ามแย บ้านนาย
บัว อน บุญประชุม - ที่นา นายวิชัย ชู า บ้าน นองน ขียน มู
ที่ 8 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต
ริม ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่
อ ร้างไมน้อย วา 480 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 6 ลําดับที่ 8

น้า : 102/113

244,200 บาท

290,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ามแย บ้านนาย วาง จํานวน
บังศรี - บ้านนาย มัย มุ ดา ุล บ้านโค วาง มูที่ 3 ตําบลโค
วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี

น้า : 103/113

290,000 บาท

- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ามแย บ้านนาย
วาง บังศรี - บ้านนาย มัย มุ ดา ุล บ้านโค วาง มูที่ 3
ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 290,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา
ามแย บ้านนาย วาง บังศรี - บ้านนาย มัย มุ ดา ุล บ้านโค
วาง มูที่ 3 อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต ริม
ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 480 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 7 ลําดับที่ 11
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านนาง น พร ชษฐา - จํานวน
บ้านนายประ ิต วรรณคําผุย บ้าน ระดอ ษ มูที่ 7 ตําบลโค
วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านนาง น
พร ชษฐา - บ้านนายประ ิต วรรณคําผุย บ้าน ระดอ ษ มู
ที่ 7
ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน
290,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน
นาง น พร ชษฐา - บ้านนายประ ิต วรรณคําผุย บ้าน ระดอ
ษ มูที่ 7 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจร
คอน รีต ริม ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. นา 0.15 ม
. รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 480 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่5 ลําดับที่ 7

290,000 บาท

น้า : 104/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านนาง ลม ป้องชนะ บ้านนายวิชัย อุดมคํา บ้านวังค มูที่ 1 ตําบลโค วาง อํา ภอ
ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี

จํานวน

114,900 บาท

จํานวน

290,000 บาท

- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านนาง ลม ป้อง
ชนะ - บ้านนายวิชัย อุดมคํา บ้านวังค มูที่ 1 ต.โค วางอ. ํา
โรง จ.อุบลราชธานี จํานวน 114,900.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน
นาง ลม ป้องชนะ - บ้านนายวิชัย อุดมคํา บ้านวังค มูที่ 1 ต
.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต ริม
ล็ ว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 180 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 2 ลําดับที่ 1

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายแย บ้านนายอุดมชัย
คําจันดี - บ้านนาย ุวิทย โข ํานัน บ้าน ระดอ คูณ มูที่ 12
ตําบลโค วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายแย บ้านนายอุดม
ชัย คําจันดี - บ้านนาย ุวิทย โข ํานัน บ้าน ระดอ คูณ มูที่ 12
ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 290,000.00
บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย
แย บ้านนายอุดมชัย คําจันดี - บ้านนางปราณี โข ํานัน บ้าน ระ
ดอ คูณ มูที่ 12 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจร
คอน รีต ริม ล็ ว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. นา 0.15 ม
. รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 480 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 6 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง ารขยายผิวจราจรถนนคอน รีต ริม ล็ จา ที่นานายคําภา จํานวน
มนึ บ้านโค วาง มูที่ 3 - ลํา ้วยดวน ตําบลโค วาง
อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี

น้า : 105/113

291,300 บาท

- โครง ารขยายผิวจราจรถนนคอน รีต ริม ล็ จา ที่นานายคํา
ภา มนึ บ้านโค วาง มูที่ 3 - ลํา ้วยดวน ต.โค วางอ. ํา
โรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 291,300.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารขยายผิวถนนคอน รีต ริม ล็ จา ที่
นานายคําภา มนึ บ้านโค วาง มูที่ 3 - ลํา ้วยดวน ต.โค
วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต ริม
ล็ ว้าง 1 ม. ยาว 475 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 475 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 3 ลําดับที่ 4
โครง ารขยายผิวจราจรถนนคอน รีต ริม ล็ จา ี่แย ร้าน
จํานวน
ไพศาล ารค้า บ้านอูบมุง มูที่ 2 - ลํา ้วยดวน ตําบลโค วาง อํา
ําโรง จังอุบลราชธานี
- โครง ารขยายผิวจราจรถนนคอน รีต ริม ล็ จา ี่แย ร้าน
ไพศาล ารค้า บ้านอูบมุง มูที่ 2 - ลํา ้วยดวน ต.โค วาง อ
. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 486,200.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารขยายผิวถนนคอน รีต ริม ล็ จา ี่
แย ร้านไพศาล ารค้า บ้านอูบมุง มูที่ 2 - ลํา ้วยดวน ต.โค
วางอ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรคอน รีต ริม
ล็ ว้าง 1 ม. ยาว 796 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 796 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 3 ลําดับที่ 3

486,200 บาท

น้า : 106/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง ารวางทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนางแ วน
ไชยทุม - ามแย รพ. ต.โค วาง บ้าน นองอะลาง มูที่ 11
ตําบลโค วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
โครง ารวางทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ จา บ้านนาง
แ วน ไชยทุม - ามแย รพ. ต.โค วาง บ้าน นองอะลาง มู
ที่ 11 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน
368,300.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารวางทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็
จา บ้านนางแ วน ไชยทุม - ามแย รพ. ต.โค วาง บ้าน
นองอะลาง มูที่ 11 ต.โค วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง 1 ม. ยาว 167 ม. นา 0.15
ม. รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 167 ตร.ม.
ทอ ค ล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. ยาว 1 ม. จํานวนไมน้อย วา 167
ทอน บอพั รับน้ํา ค ล.ขนาด 0.77 ม. ยาว 1 ม. จํานวนไม
น้อย วา 17 บอ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 9 ลําดับที่ 1

จํานวน

368,300 บาท

น้า : 107/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง าร ริมผิวแอ ฟลตถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้าน ะแอ
มูที่ 5 - บ้านนาดี มูที่ 6 จา ที่นานาย ุวัต ุข าลี - ศาลา
ประชาคมบ้านนาดี ตําบลโค วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัด
อุบลราชธานี
- โครง าร ริมผิวแอ ฟลตถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้าน ะ
แอ มูที่ 5 - บ้านนาดี มูที่ 6 จา ที่นานาย ุวัต ุข
าลี - ศาลาประชาคมบ้านนาดี ต.โค วาง อ. ําโรง จ
.อุบลราชธานี
จํานวน 723,000.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารโครง าร ริมผิวแอ ฟลตถนนคอน รีต
ริม ล็ ายบ้าน ะแอ มูที่ 5 - บ้านนาดี มูที่ 6
จา ที่นานาย ุวัต ุข าลี - ศาลาประชาคมบ้านนาดี ต.โค
วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
ผิวจราจรแอ ฟลตคอน รีต ว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. นา 4 ม
. รือมีผิวจราจรไมน้อย วา 2,160 ตาราง มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 น้าที่ 4 ลําดับที่ 5

จํานวน

723,000 บาท

น้า : 108/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

514,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

17,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

12,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ง ริม าร ลี้ยงโค- ระบือ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริม าร ลี้ยงโค - ระบือ
พื่อ ง ริมใ ้ประชาชนมีความรู้ความ ข้าใจ ี่ยว ับ ารปรับ
ปรุง
ารขยายพันธ ารดูแลรั ษาอยางถู ต้อง และดํา นิน ารตาม
แนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คาป้ายโครง าร คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร วั ดุอุป รณ
าธิต ารทําอา าร วั ดุอุป รณที่ใช้ในโครง าร และคาใช้จาย
อื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3/2563 น้า 7 ( ํานั ปลัด)

น้า : 109/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุคง
ทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย
ายไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ชน มีดตัดต้นไม้ คียว ปริง ลอร จอบ จานพรวน
ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วางแถว อวน( ํา ร็จ
รูป) ระชัง ฯลฯ ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ปุ๋ย ยา
ป้อง ัน ําจัดศัตรูพืชและ ัตว อา าร ัตว พืชและ ัตว วั ดุ พาะ
ชํา ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ อุป รณใน ารขยายพันธพืช ชน ใบ
มีด ชือ น้า า ป้อง ันแ พิษ ฯลฯ ประ ภทวั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รือ
อะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคา
ซอม ลาง ( ํานั ปลัด)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 808.2
/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 110/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

497,800 บาท

รวม

497,800 บาท

จํานวน

497,800 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง ารขุดลอ ลํา ้วยดวนชวงบ้าน นอง ว้า มูที่ 9 ตําบลโค
วาง อํา ภอ ําโรง จัง วัดอุบลราชธานี
- โครง ารขุดลอ ลํา ้วยดวนชวงบ้าน นอง ว้า มูที่ 9 ต.โค
วาง อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี
จํานวน 497,800.00 บาท
คําชี้แจง
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารขุดลอ ลํา ้วย
ดวนชวงบ้าน นอง ว้า มูที่ 9 ต.โค วาง
อ. ําโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดปา ว้าง 15 ม. ยาว 1,000
ม. ลึ ฉลี่ย 3 ม. รือมีปริมาตรดินขุดไมน้อย วาไมน้อย
วา 13,000 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.โค วาง ํา นด)
( องชาง)

น้า : 111/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

23,210 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

23,210 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

23,210 บาท

จํานวน

3,400 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารคลอง วย น้ําใ (ชาวโค วางรวมใจ ําจัดวัชพืชและผั
ตบชวา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- พื่อใช้ ป็นคาใช้จายในโครง ารคลอง วย น้ําใ
(ชาวโค วางรวมใจ ําจัดวัชพืชและผั ตบชวา) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 พื่อ ง ริมใ ้ ิด ารอนุรั ษ บํารุง
รั ษา แ ลงน้ํา าธารณะในพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลโค
วาง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152
ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง ารท้องถิ่นปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ จิตอา า ร้างป่า รั น้ํา จํานวน
ระยะตอ นื่อง (อนุรั ษฟืนฟูพื้นที่ ี ขียว) องค ารบริ าร วนตําบล
โค วาง
- พื่อใช้ ป็นคาใช้จายในโครง ารท้องถิ่นปลู ป่า ฉลิมพระ
ียรติ จิตอา า ร้างป่า รั น้ํา ระยะตอ นื่อง (อนุรั ษฟืนฟูพื้นที่ ี
ขียว)
องค ารบริ าร วนตําบลโค วาง พื่อ ง ริมใ ้ประชาชนได้มี
วนรวมใน าร พิ่มพื้นที่ป่า ดูแลบํารุงรั ษา ฟืนฟู ภาพป่าใน ขต
พื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลโค วาง โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายโครง าร คาต้น ล้าไม้ คา ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่
ใช้ในโครง าร และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152
ลําดับที่ 2 ( ํานั ปลัด)

น้า : 112/113

11,160 บาท

น้า : 113/113

วันที่พิมพ : 20/9/2564 10:08:56

โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
- พื่อใช้ ป็นคาใช้จายในโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี พื่อ นองแนวพระราชดําริ
และ ืบ านพระราชปณิธานของ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า
รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีใน าร
อนุรั ษพันธุ รรมพืช และทรัพยา รที่ ําคัญในท้องถิ่นโดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาป้ายติดชื่อต้นไม้ คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวั ดุอุป รณ ชน แผนพลา ติ ใ คลือบบัตร ทปใ
ชือ ปา า คมี ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 152
ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

8,650 บาท

