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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
อา ภอ โพธาราม จัง วัดราชบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,588,860 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,998,920 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย และรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ดังนี้
-นาย อง ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 20,400
.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 244,800.-บาท
-รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น ป็น
งิน 11,220.-บาท/ น/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 269,280
.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจาตาแ นง นาย และรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 1,750
.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 21,000.-บาท
- รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น ป็น
งิน 880.-บาท/ น/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 21,120.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษนาย และรองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 1,750
.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 21,000.-บาท
- รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น ป็น
งิน 880.-บาท/ น/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น งิน 21,120.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ป็น งิน 7,200.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ป็น
งิน 86,400.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จานวน

1,195,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ดังนี้
1) ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ดือนละ 11,220
.-บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640.-บาท
2) รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ดือนละ 9,180
.-บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160.-บาท
3) มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ดือนละ 7,200
.-บาท/ ดือน จานวน 10 น จานวน 12 ดือน ป็น งิน 864,000
.-บาท
4) ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล ดือนละ 7,200
.-บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,119,000 บาท

จานวน

2,581,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ปลัด
อง ารบริ าร วนตาบล , รองปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล , ัว น้า านั ปลัด , นั วิ ราะ นโยบายและแผน , นั
ทรัพยา รบ ล และ จ้าพนั งานธร าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ตาแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 7,000
.-บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งินประจาตาแ นง
จานวน

168,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ได้แ ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล , รองปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล และ ัว น้า านั ปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าจ้างล จ้างประจา

จานวน

214,560 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างล จ้างประจา ตาแ นง จ้าพนั งาน
ธร าร
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

999,360 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย
นั ทรัพยา รบ ล , ผ้ชวยนั วิ ราะ นโยบายและ
แผน , พนั งาน ับรถยนต และพนั งานจ้างทั่วไป
ตาแ นง ภารโรง และ นงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง พนั งาน ับรถยนต และ
พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง ภารโรง และ นงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง
ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงาน
บ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 6/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:21

งบดาเนินงาน

รวม

1,532,840 บาท

รวม

344,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจ้าง และ ารบริ ารงานพั ดภา รัฐ และ ณะ
รรม าร พื่อ ารดา นิน าร อบ ัด ลือ พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจา งินรายได้
า ชาบ้าน
จานวน

264,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่นแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ผ้บริ าร และล จ้างประจา ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าใช้สอย

รวม

803,840 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าโฆษณาและ ผยแพร โดยทา ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพร ิจ รรม องอบต. ทาง ิ่งพิมพตางๆ นัง ือพิมพ
วิทย ทา ทป วิทย และจ้าง มาทาปายโฆษณา ิจ รรม
ตางๆ ตามนโยบาย องรัฐบาล จัง วัด อา ภอ รือ นวย
งานราช ารตางๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าจ้าง มาบริ ารตางๆ

จานวน

249,840 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ รรมในอานาจ
น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ชน ารจ้าง มาทา วาม
ะอาดอา าร จ้างซั ผ้ามาน ผ้า ลมตางๆ จ้าง มาดด ิ่งปฏิ ล
าจ้าง มาแรงงาน า บี้ยประ ันภัย และภาษีอา ร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
า ชาทรัพย ิน
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาทรัพย ินตางๆ ที่มี วามจา ป็นต้องใช้ใน าร
ปฏิบัติงาน ชน า ชา รื่องถาย อ าร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
า ชาที่ดิน

จานวน

85,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาที่ดินใ ้ ับวัดบางโตนด อา ภอ
โพธาราม จัง วัดราชบรี ( ัญญานานปี) ตาม ัญญา ชา
ที่ดิน พร้อม าบารงวัด และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า รับ
อัตรา า ชาชาระ ป็นรายปี โดยปรับ พิ่ม 35% ท ระยะ 5 ปี ดังนี้
ระยะ 5 ปีแร (พ.ศ. 2562-2566) า ชาปีละ 65,000บาท
ระยะ 5 ปีที่ อง (พ.ศ. 2567-2571) า ชาปีละ 87,750บาท
ระยะ 5 ปีที่ าม (พ.ศ. 2572-2576) า ชาปีละ 118,463บาท
ระยะ 5 ปี ดท้าย (พ.ศ. 2577-2581) า ชาปีละ 159,926
บาท
- ตั้งจายจา งินรายได้
ารับวาร าร นิตย าร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ โป ตอร
ประชา ัมพันธ รือ อ ารทางวิชา ารอื่นๆ า ย็บ นัง ือ ้า
ป นัง ือ และ ้อบัญญัติตางๆ และ อ ารที่ต้องทา ป็นแผน
พับ รือรป ลมตางๆ าถาย อ าร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบ ลและ ณะ
บ ล ชน ารต้อนรับ วนราช าร นิ ทศงาน ตรวจงาน รือผ้มา
ศึ ษาดงานและ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อง ซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ
ณะบ ล า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอน รรม าร ที่ได้รับแตงตั้งตาม
ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ
อง รป รอง วนท้องถิ่น รืออง รป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐ
วิ า ิจ รือ อ ชน รือ นวยงานราช ารตางๆ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548
าใช้จายใน ารจัดงานรัฐพิธีและวัน า ัญ องชาติ ชน าจัดทา
ซ้ม ฉลิมพระ ียรติ าจัด ตรียมและต แตง ถานที่ าจัดซื้อธง
ชาติ ปาย ัญลั ษณ ดอ ไม้ธป ทียน พานพมถวาย ั าระ ฯลฯ
และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ
- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ า ชาที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ณะผ้บริ าร มาชิ ภา พนั งานจ้าง และผ้มี ิทธิ บิ จายตาม
ระ บียบ า นด
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้งนาย อง ารบริ าร
วนตาบล และ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ององ าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารจัด ิจ รรมใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออานวย วาม จานวน
ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารจัด ิจ รรมใน ารประชา
ัมพันธ ชิญชวน รืออานวย วาม ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อมา
รวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ ชน า อ าร า
อา าร น้าดื่ม ปายประชา ัมพันธ และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
ใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1378
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้

200,000 บาท

10,000 บาท
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โ รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพ

จานวน

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ ชน าวิทยา ร า อ าร าอา าร น้าดื่ม ปาย
ประชา ัมพันธ และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทา
โ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบ าร ลือ ตั้งที่มี
จานวน
ประ ิทธิภาพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารพัฒนาประชาธิปไตย และ
พัฒนาระบบ าร ลือ ตั้งที่มีประ ิทธิภาพ ชน าวิทยา ร า
ปายโ รง าร า อ าร และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัด
ทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 4
- ตั้งจายจา งินรายได้

20,000 บาท

10,000 บาท
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โ รง าร ง ริม ารมี วนรวม องประชาชนในท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง าร ง ริม ารมี วนรวม อง
ประชาชนในท้องถิ่น ชน าปายโ รง าร า อ าร และ าใช้
จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 98
ลาดับที่ 5
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน ที่อยใน วาม
รับผิดชอบ อง านั ปลัด ใ ้ใช้งานได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตางๆ ชน รื่อง ียน แบบ
พิมพ ระดาษ ตรายาง แฟมใ อ าร ผ้ามาน มลี่ วั ดอป รณ
อื่นๆ พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน ารบริ ารงานทั่วไป ารบริ าร
งานบ ล ิจ ารทะ บียน ิจ าร ภา าร ลือ ตั้ง ารประชา
ัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็นต้องจาย
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

140,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัวที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล ชน แปรง ไม้ วาด บ ผง
ซั ฟอ น้ายาทา วาม ะอาดพื้น น้ายาทา วาม ะอาด
ระจ น้ายาทา วาม ะอาด ้องน้า ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดยานพา นะและ น ง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง ชน อะไ ลรถ
ยนต รถจั รยานยนต ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน รื่อง
ที่ใช้ ับรถยนต รถจั รยานยนต และ รื่องยนตตางๆ ใน วามรับ
ผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1358 ลงวันที่ 7พฤษภา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดิ มึ
ปริ้น ตอร โปรแ รม และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
- พื่อจาย ป็น าไฟฟา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล ฯลฯ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

245,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าน้าประปา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล ฯลฯ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโทรศัพท า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบลบางโตนด
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าซื้อดวงตราไปรษณีย
อา ร า ชาต้ไปรษณีย ฯลฯ และ าใช้จายอื่นที่ ้าประ ภทนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารทางด้านโทร มนา ม ชน าบริ าร
อิน ตอร น็ต า ชาพื้นที่ ว็ปไซต ฯลฯ และ าใช้จายอื่นที่ ้า
ประ ภทนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

57,100 บาท

รวม

57,100 บาท

จานวน

8,600 บาท

จานวน

11,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต้ ็บ อ ารแบบบาน ลื่อน ระจ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ าร (แบบบาน ลื่อน ระจ
พร้อมฐาน) จานวน 2 ต้ โดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1) บาน ลื่อน ระจ
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) ฐานรอง
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามรา าท้องตลาด
- ตั้งจายจา งินรายได้
ต้ ล็ (แบบ 2 บาน)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็ (แบบ 2 บาน) จานวน 2 ต้ โดยมี
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธันวา ม 2562
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รภัณฑงานบ้านงาน รัว
ต้ทาน้าร้อน น้า ย็น แบบตั้งพื้น

จานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ทาน้าร้อน-น้า ย็น แบบตั้งพื้น จานวน 1
ต้ โดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1)มีระบบทาน้าร้อนและน้า ย็น า รับน้าดื่ม จานวน 2 ็อ
2) มีไฟแ ดง ถานะ ารทางาน
3) โ รง ร้างภายนอ ป็นพลา ติ
4) แรงดันไฟฟา 220 โวลต
5) วามถี่ ระแ ไฟฟา 50 ฮิรช
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามรา าตามท้องตลาด
- ตั้งจายจา งินรายได้
ถังต้มน้าไฟฟา ดิจิตอล
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ถังต้มน้าไฟฟา ดิจิตอล นาด วามจ 14
ลิตร จานวน 1 ถัง
1) ถังต้มน้าไฟฟาระบบดิจิตอล
2) าลังไฟ 3,000 วัตต
3) แรงดันไฟฟา 220-240 โวลต
4) วามถี่ ระแ ไฟฟา 50 ฮิรช
5) นาด วามจไมน้อย วา 14 ลิตร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามรา าท้องตลาด
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน *(จอแ ดงภาพ นาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
รื่อง ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

17,000 บาท

น้า : 18/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

รื่อง ารองไฟฟา นาด 800 VA

จานวน

2,500 บาท

รวม

2,487,900 บาท

รวม

1,706,400 บาท

รวม

1,706,400 บาท

จานวน

1,043,280 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผ้
อานวย าร อง ลัง นั วิชา าร งินและบัญชี และนั วิชา าร
พั ด พร้อมทั้ง งินปรับปรงประจาปี ( อง ลัง)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟ นาด 800 VA จานวน 1
รื่อง
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ ผ้อานวย าร อง
ลัง อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 19/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

าจ้างล จ้างประจา

จานวน

459,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างล จ้างประจา ตาแ นง จ้าพนั งาน าร
งินและบัญชี และ จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ ( อง ลัง)
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

138,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย
จ้า น้าที่ธร าร ( อง ลัง)
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย จ้า น้าที่ธร าร
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่นแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
-ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

770,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและล จ้างประจา ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าใช้สอย

จานวน

30,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ
นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าโฆษณาและ ผยแพรจัดทาปาย
ประชา ัมพันธตางๆ และ าจ้างอื่นๆ
-ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ
- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ า ชาที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล
ล จ้าง พนั งานจ้าง
- ตั้งจายจา รายได้
โ รง ารปรับปรงแผนที่ภาษี
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาโ รง ารปรับปรง ้อมลแผนที่ภาษี และ
โปรแ รมระบบภาษี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 6
น้าที่ 98
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ และ
ทรัพย ิน อื่นๆ ที่อยใน วามรับผิดชอบ อง อง ลัง ใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

จานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด รื่องใช้ านั งานที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตางๆ ที่อยใน วามรับปิดชอบ อง อง ลัง ชน รื่อง ียน แบบ
พิมพ ระดาษ ตรายาง แฟมใ อ ารวั ดอป รณและอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชนน้ามัน รื่อง
ที่ใช้ ับรถยนต ที่อยใน วามรับผิดชอบ อง อง ลัง
- ป็นไปตาม นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1358 ลงวันที่ 7พฤษภา ม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 22/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดิ มึ
ปริ้น ตอร โปรแ รม และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

30,000 บาท

น้า : 23/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

11,500 บาท

รวม

11,500 บาท

จานวน

8,900 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) จานวน 1
รื่อง โดยมีลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200 x 1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ
ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 24/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

รื่องพิมพ ลอ ซอร รือ LED าวดา (18 น้า/นาที)

จานวน

2,600 บาท

รวม

742,360 บาท

รวม

162,360 บาท

รวม

162,360 บาท

จานวน

158,760 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18
น้า/นาที) จานวน 1 รื่อง โดยมีลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600 x 600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 8 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามาถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย
จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 25/79
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

จานวน

3,600 บาท

รวม

360,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายโ รง ารลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล า ัญ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต และ
มาตร ารใน ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว ชน า บี้ย
ลี้ยง าพา นะ าอา าร น้าดื่ม ปายประชา ัมพันธ และ าใช้
จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไป นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 75
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 26/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

โ รง ารปอง ันและบรร ทา วาม ดือดร้อน องประชาชนที่ ิดจา
าธารณภัยตางๆ

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารปอง ันและบรร ทา วาม ดือด
ร้อน องประชาชนที่ ิดจา าธารณภัยตางๆ
ชน ารปอง ันและแ ้ไ ปัญ าอท ภัย ภัยแล้ง ภัย
นาว อั ีภัย ฯลฯ และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทา
โ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
และ นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 76 ลาดับ
ที่ 6
-ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารฝึ อบรม ารดับ พลิง บื้องต้น
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมดับ พลิง บื้อง
ต้น ชน าวิทยา ร าปายโ รง าร า อ าร และ าใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 75
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้

น้า : 27/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

โ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาอง าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติประจาอง ารบริ าร วนตาบลบางโตนด ชน
าวิทยา ร าปายโ รง าร า อ าร าอา ารและ าใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
พิ่ม ติม รั้งที่ 2/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

100,000 บาท

น้า : 28/79

วันที่พิมพ : 9/9/2563 09:37:22

โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ รื่องยา พติด

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารอบรมใ ้ วามร้ รื่องยา พ
ติด ชน าวิทยา ร าอา าร น้าดื่ม าปายโ รง าร า
อ าร และ าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารจัดทาโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 7
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน ที่อยใน วาม
รับผิดชอบ อง านั ปลัด ใ ้ใช้งานได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะและ น ง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง ชน
อะไ ลรถยนต รถจั รยานยนต ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 29/79
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน รื่อง
ที่ใช้ ับรถยนต รถจั รยานยนต และ รื่องยนตตางๆ ใน วามรับ
ผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1358 ลงวันที่ 7พฤษภา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด รื่องดับ พลิง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด รื่องดับ พลิง ชน ถัง มีดับ พลิง
า ปลี่ยนถายน้ายา มีดับ พลิง และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนท้องถิ่น
โ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน และ ารพัฒนาศั ยภาพ ารบริ ารจัด าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น อา ภอโพธาราม จัง วัดราชบรี
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับอง รป รอง วนท้องถิ่นที่ ป็น
จ้าภาพรวม องศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามประ าศ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑวิธี
ารปฏิบัติงานศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่
11 ตลา ม พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 ิง า ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 100
ลาดับที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได้
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งินอด นน วนราช าร
โ รง ารแ ้ไ ปัญ า วาม ดือดร้อนจา ัตวป่า ้ม รอง(ลิงแ ม)

จานวน

200,000 บาท

รวม

768,140 บาท

รวม

548,640 บาท

รวม

548,640 บาท

จานวน

342,720 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้แ ต ้ามลา ัตวป่าพันท้าย
นร ิง พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารดั จับ ทา มัน ตรวจ
ภาพ นย้ายลิงแ ม รวมทั้ง วบ ม รือปอง ันมิใ ้ ิดปัญ า
วาม ดือดร้อน องประชาชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 85 (9)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 ิง า ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 2
-ตั้งจายจา งินรายได้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ัง ัด อง าร
ศึ ษา พร้อม งิน ลื่อน ั้น งิน ดือนประจาปี ตาแ นง ผ้อานวย าร
อง ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า งินประจาตาแ นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

157,920 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย จ้า
น้าที่ธร าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตาแ นงผ้ชวย จ้า น้าที่ธร าร
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่นแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

168,000 บาท

รวม

53,000 บาท

จานวน

48,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโฆษณาและ ผยแพรโดย ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพร ิจ รรม อง อบต.ทาง ิ่งพิมพตางๆ นัง ือพิมพ
วิทย และจ้าง มาทาปายโฆษณา ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย อง
รัฐบาล จัง วัด อา ภอ รือ นวยงานราช ารตางๆ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ัง ัด อง ารศึ ษา
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆษณาและ ผยแพร

- พื่อจาย ป็น ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ โป ตอร
ประชา ัมพันธ รือ อ ารทางวิชา ารอื่นๆ า ย็บ นัง ือ
้าป นัง ือ และ อ ารที่ต้องทา ป็นแผนพับ รือรป ลม
ตางๆ าถาย อ าร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน
า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน ที่อยใน วาม
รับผิดชอบ อง อง ารศึ ษาใ ้ใช้งานได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ

รวม

65,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตางๆ ชน รื่อง ียน
แบบพิมพ ระดาษ ตรายาง แฟมใ อ าร ผ้ามาน มลี่ วั ด
อป รณอื่นๆ พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน อง อง ารศึ ษา
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดอป รณถายภาพ
ตางๆ ชน แบต ตอรี่ นวย วามจา ป็น ( มมโมรี่ ารด) และอื่นๆ
ที่ ี่ยว ้อง ับวั ดโฆษณาและ ผยแพร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดิ มึ
ปริ้น ตอร โปรแ รม และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

51,500 บาท

รวม

51,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 3 ตัว โดยมี
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1) ้าอี้แบบมีล้อ มน
2) ปรับระดับได้
3) มีที่พั แ น
4) มีพนั พิง
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามรา าท้องตลาด
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน *(จอแ ดงภาพ นาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 2
รื่อง ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวย วามใจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจ
ไมน้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจ
ไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา
1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

34,000 บาท

น้า : 37/79
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รื่อง ารองไฟฟา นาด 800 VA
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟ นาด 800 VA
จานวน 3 รื่อง
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง าร
ศึ ษา พร้อม งิน ลื่อน ั้น งิน ดือนประจาปี ตาแ นง ร พร้อมทั้ง
งินปรับปรงประจาปี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

7,500 บาท

รวม

2,911,660 บาท

รวม

653,160 บาท

รวม

653,160 บาท

จานวน

303,960 บาท

น้า : 38/79
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งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า งินวิทยฐานะและ วั ดิ าร า รับ ้าราช าร
รฯ จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

282,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ดแล
ด็
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

25,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ดแล ด็
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

น้า : 39/79
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งบดาเนินงาน

รวม

1,458,500 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

796,900 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ รรมในอานาจ
น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ชน ารจ้าง มาทา วาม
ะอาดอา าร จ้างซั ผ้ามาน ผ้า ลมตางๆ จ้าง มาดดปฏิ ล
าจ้าง มาแรงงาน าจ้าง มาติดตั้งระบบอิน ตอร น็ตและอื่นๆ
- ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น า งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ัง ัด อง ารศึ ษา
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารรับรองผ้มาตรวจ ยี่ยม ารประชมผ้
ป รอง ประชม ณะ รรม าร องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด ฯลฯ
-ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ
- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง
าพา นะ า ชาที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล พนั งาน
จ้าง และผ้มี ิทธิ บิ จายตามระ บียบ า นด
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

20,000 บาท

น้า : 40/79
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โ รง ารจัด ิจ รรมงานวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็น าใช้จายในโ รง ารจัด ิจ รรมงานวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน าจ้าง มา วที า อง วัญ า องรางวัล าจ้าง รื่อง
ียง าปาย าอา ารวาง/น้าดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 1
น้าที่ 85
- ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารปฐมนิ ทศผ้ป รอง
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็น าจ้าง มาบริ าร าตอบแทนวิทยา ร าอา ารและ
รื่องดื่ม าวั ด อป รณและอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมฯ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 4
น้าที่ 78
- ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารศิลปะภา ฤดร้อน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็น าใช้จายในโ รง ารศิลปะภา ฤดร้อน ชน าจ้าง
มาบริ าร าตอบแทนวิทยา ร าอา ารและ รื่องดื่ม
าวั ด อป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมฯ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 77
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้
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โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ (ศพด) ใ ้ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน้าต และศนยพัฒนา
ด็ ล็ บางโตนด ดังนี้
1. า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
2. าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
3. า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
4. า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 ร ฏา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัดซื้อวั ด จานวน
ารศึ ษา องศนยพัฒนา ด็ ล็ )
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ารศึ ษา ด็ ล็ าจัด าร รียน าร
อน อัตรา นละ 1,700 บาท/ปี องศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
น้าต และศนยพัฒนา ด้ ล็ บางโตนด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 ร ฏา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โ รง าร นับ นน าใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร จานวน
ลางวัน องศนยพัฒนา ด็ ล็ )
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
น้าต และศนยพัฒนา ด็ ล็ บางโตนด อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอ น จานวน 245 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 ร ฏา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

33,900 บาท

119,000 บาท

343,000 บาท

น้า : 42/79
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โ รง ารอบรม ัมมนา" ารจัดระบบประ ัน ณภาพ ารศึ ษาภาย
ใน ถานศึ ษาปฐมวัย ององ รป รอง วนท้องถิ่นฯ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารลงทะ บียน ้ารับ าร
โ รง ารฯ ประ อบด้วย าที่พั าอา าร าอา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม าตอบแทนวิทยา ร า อ ารและวั ดใน
ารอบรม และอื่นๆ
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน แปรง ไม้
วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาทา วาม ะอาด ฯลฯ องศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านน้าต และศนยพัฒนา ด็ ล็ บางโตนด
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

11,000 บาท

รวม

581,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 43/79
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าอา าร ริม (นม)

จานวน

561,600 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

1) าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ตั้งไว้ 145,600 บาท
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านน้าต และศนยพัฒนา ด็ ล็ บางโตนด จานวน 260 วัน
มาย ต ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
2) าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ตั้งไว้ 416,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ โรง รียนวัด
มถะ และโรง รียนวัดศรีประชมชน จานวน 260 วัน
มาย ต ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือฯ ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24
ม รา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 ร ฏา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
- พื่อจาย ป็น าไฟฟา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ ารทางด้านโทร มนา ม ชน าบริ าร
อิน ตอร น็ต และ าใช้จายอื่นที่ ้าประ ภทนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

20,000 บาท

รวม

800,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นน ิจ าร ารศึ ษาใ ้แ โรง รียนวัดศรีประชมชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย นับ นน องทนอา าร ลางวันโรง รียน
วัดศรีประชมชน ป็น าอา าร ลางวันใ ้นั รียน จานวน 200
วัน
ทั้งนี้จะ บิ จายได้ตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลว. 24 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลว. 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 19
น้า 83
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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อด นน ิจ าร ารศึ ษาใ ้แ โรง รียนวัด มถะ

จานวน

440,000 บาท

รวม

580,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

410,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จาย นับ นน องทนอา าร ลางวันโรง รียน
วัด มถะ ป็น าอา าร ลางวันใ ้นั รียน จานวน 200 วัน
ทั้งนี้จะ บิ จายได้ตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม าร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลว. 24 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลว. 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 18
น้า 83
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โ รง าร ารวจ ้อมล นั และแมว
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย า รับ ารวจ ้อมลจานวน นั /แมว
ทั้งที่มี จ้า องและไมมี จ้า อง จา าร ารวจ ององ รป รอง
วนท้องถิ่นที่ ง ลั ฐาน าร ารวจใ ้ รม ง ริม ารป รอง
วนท้องถิ่น ตัวละ 3 บาท โดยทา าร ารวจปีละ 2 รั้ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารปอง ันและลด ารแพรโร อด และโร ติดตออื่นๆ

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารปอง ันและลด ารแพรโร
อด และโร ติดตออื่นๆ ชน ารปอง ันและระงับโร ติด ชื้อ
ไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด - 19) ได้แ าอา าร อา ารวาง น้า
ดื่ม าตอบ แทนวิทยา ร าวั ด าปาย และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา
ป็น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 92
ลาดับที่ 2
-ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารรณรง ปอง ันโร ไ ้ ลือดออ
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารตามโ รง ารรณรง
ปอง ันโร ไ ้ ลือดออ ชน าจัดซื้อ าร มี าจัดยงลาย
าปาย และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรมฯ พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 93
ลาดับที่ 3
-ตั้งจายจา งินรายได้
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โ รง ารรณรง และปอง ันโร พิษ นั บ้า

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารรณรง และปอง ันโร พิษ นั
บ้า ชน าปายประชา ัมพันธ าวั ซีน และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา
ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และ นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 92
ลาดับที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั บ้า
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ นั บ้า ชน า ารวจจานวน นั และ
แมว าวั ซีน และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 93
ลาดับที่ 4
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน ที่อยใน วาม
รับผิดชอบ องงานบริ าร าธารณ ฯ ใ ้ใช้งานได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน าลี
และผ้าพันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล น้า า อนามัย มี
ภันฑ น้ายาตางๆ ถงมือ และอื่นๆ พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน
าธารณ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอด นน อ ชน
โ รง าร งินอด นน า รับพัฒนาระบบบริ าร าธารณ พื้นฐาน
(อ ม.)
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอด นน า รับ
พัฒนาระบบบริ าร าธารณ พื้นฐาน (อ ม.) โดยจายใ ้ ับ
อา า มั ร าธารณ (อ ม.) ประจา มบ้าน มที่ 1-6 ม
ละ 5,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนฯ พ.ศ
. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
- นัง ือฯ ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559
- นัง ือฯ ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 94
ลาดับที่ 8
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ

จานวน

120,000 บาท

รวม

1,170,200 บาท

รวม

935,000 บาท

รวม

935,000 บาท

จานวน

705,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยอด นนใ ้ ับชมชน/ มบ้าน มละ 20,000บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนฯ พ
.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
- นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 93
ลาดับที่ 5
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
วั ดิ าร พร้อม งิน ลื่อน ั้น งิน ดือนประจาปี ตาแ นง ผ้อานวย
าร อง วั ดิ าร ัง ม และนั พัฒนาชมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
-ตั้งจายจา งินรายได้
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า งินประจา ตาแ นงผ้อานวย าร อง วั ดิ าร
ัง ม อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
-ตั้งจายจา งินรายได้
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

188,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นงผ้ชวย จ้า
พนั งานพัฒนาชมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
-ตั้งจายจา งินรายได้
งบดาเนินงาน

รวม

227,000 บาท

รวม

132,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่นแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
-ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

32,000 บาท

ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลตาแ นงตางๆ อง ัง ัด อง วั ดิ าร ัง ม
-ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโฆษณาและ ผยแพร โดยทา ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพร ิจ รรม อง อบต.ทาง ิ่งพิมพตางๆ นัง ือ
พิมพ วิทย ทา ทปวิทย และจ้าง มาทาปายประชา ัมพันธ
ตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล จัง วัด อา ภอ รือ นวยงานตางๆ
-ตั้งจายจา งินรายได้
ารับวาร าร นิตย าร
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆษณา และ ผยแพร

- พื่อจาย ป็น ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ โป ตอร
ประชา ัมพันธ รือ อ ารทางวิชา ารอื่นๆ า ย็บ นัง ือ ้า
ป นัง ือ ้า ลมตางๆ และ อ ารที่ต้องทาแผนพับ รือรป
ลมตางๆ าถาย อ าร ฯลฯ
-ตั้งจายจา งินรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน
า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล ล จ้าง พนั งานจ้าง อง ัง ัด อง วั ดิ าร ัง ม
-ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซม
-ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด รื่องใช้ านั งานที่ใช้ปฏิบัติงานตางๆ ที่อย
ใน วามรับผิดชอบ อง อง วั ดิ าร ัง ม ชน รื่อง ียน
แบบพิมพ ระดาษ ตรายาง แฟมใ อ ารและวั ดอป รณ
อื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ นัง ือ รม ง ริมป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
-ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดี มึ
ปริ้น ตอร โปรแ รมและอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ นัง ือ รม ง ริมป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
-ตั้งจายจา งินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,200 บาท

รวม

8,200 บาท

จานวน

8,200 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต้ ็บ อ ารแบบบาน ลื่อน ระจ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ าร (แบบบาน ลื่อน ระจ
พร้อมฐาน) จานวน 2 ต้ พร้อมฐานโดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป ดังนี้
1) บาน ลื่อน ระจ
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) ฐานรอง
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธันวา ม 2562
- ตั้งจายจา งินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,341,620 บาท

รวม

1,429,620 บาท

รวม

1,429,620 บาท

จานวน

714,060 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผ้
อานวย าร องชาง และตาแ นงนายชางโยธา พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรงประจาปี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆและ งิน า รองชีพ องพนั งาน วน
ตาบล ตาแ นง นายชางโยธา
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ได้แ ผ้อานวย าร องชาง อัตรา งิน ดือน 3,500 บาท
จานวน 12 ดือน
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

633,960 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวย
นายชางไฟฟา ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร ผ้ชวยนายชางโยธา และ
พนั งานทั่วไป ตาแ นงพนั งาน ับรถ ระ ช้า
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

15,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผ้ชวยนายชางไฟฟา ผ้ชวย จ้า
พนั งานธร าร ผ้ชวยนายชางดยธา และพนั งานทั่วไป ตาแ นง
พนั งาน ับรถ ระ ช้า
- นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้
งบดาเนินงาน

รวม

897,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่นแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจา งินรายได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ผ้บริ าร และล จ้างประจา ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าใช้สอย

รวม

479,000 บาท

าโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโฆษณาและ ผยแพรโดย ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพร ิจ รรม อง อบต.ทาง ิ่งพิมพตางๆ นัง ือ
พิมพ วิทย และจ้าง มาทาปายโฆษณา ิจ รรม
ตางๆ ตามนโยบาย องรัฐบาล จัง วัด อา ภอ รือ นวย
งานราช ารตางๆ
- ตั้งจายจา งินรายได้
าจ้าง มาบริ ารตางๆ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ป็น ิจ รรมในอานาจ
น้าที่ ององ ารบริ าร วนตาบลบางโตนด และอยใน วามรับ
ผิดชอบ อง องชาง
- ตั้งจายจา งินรายได้
าจ้าง มาแรงงาน
จานวน

290,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาแรงงาน
- ตั้งจายจา งินรายได้
า ชาทรัพย ิน

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาทรัพย ินตางๆ ที่มี วามจา ป็นต้องใช้ใน าร
ป ิบัติงาน ชน า ชา รื่องถาย อ าร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพ โป ตอร
ประชา ัมพันธ รือ อ ารทางวิชา ารอื่นๆ า ย็บ นัง ือ
้าป นัง ือ และ ้อบัญญัติตางๆ และ อ ารที่ต้องทา ป็นแผน
พับ รือรป ลมตางๆ าถาย อ าร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าธรรม นียม และ าลง
ทะ บียน/ ัมมนาตางๆ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน
า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า บี้ย ลี้ยงและ าใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง และผ้มี ิทธิ บิ จายตามระ บียบ า นด
- ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตางๆที่อยใน
วามรับผิดชอบ อง องชาง ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตางๆ ชน รื่อง ียน แบบ
พิมพ ระดาษ ตรายาง แฟมใ อ าร ผ้ามาน มลี่ วั ดอป รณ
อื่นๆ พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงานตางๆ อง องชาง ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ที่จา ป็นต้องจาย
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

รวม

360,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ดไฟฟาและวิทย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟา และวิทย อง องชางและใน วนที่อย
ใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลบาง
โตนด ชน ลอดไฟ ายไฟฟา ฟิว วิตซไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา อป รณไฟฟา ไฟฟา าธารณะ ฯลฯ ตามที่อง ารบริ าร
วนตาบล า นด
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดงานบ้านงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัวที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร อง องชาง ชน ไม้ วาด ง มีด แปรง ถ้วย
ชาม จาน ช้อน ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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วั ด อ ร้าง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อ ร้าง า รับใช้ใน ิจ ารซึ่งอยใน วามรับ
ผิดชอบ อง องชาง ชน ี ไม้ ทราย ปนซี มนต ป็นต้น วั ด
า รับบารงรั ษาถนน ลอง าธารณะ ชน ิน ล
ิน ล็ด ยางแอ ฟัลท ทอ และอป รณ อื่นๆ ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดยานพา นะและ น ง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง ชน อะไ ลรถ
ยนต รถจั รยานยนต ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น น้ามัน รื่อง ที่ใช้ ับ
รถยนต รถจั รยานยนต และ รื่องยนตตางๆ ที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7พฤษภา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดอป รณถายภาพ
ตางๆ ชน ถาน แบต ตอรี่ นวย ็บ วามจา( มนโมรี่ ารด) และ
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับวั ดโฆษณาและ ผยแพร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผนดิ มึ
ปริ้น ตอร โปรแ รม และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ดอื่น
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ประ ภท ใบมีดตัด ญ้า ใบ ลื่อยตัด
ล็ โซ ลื่อยไม้ น็อต ฯลฯ และอป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
ซอมบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รภัณฑ ารวจ
ล้อวัดระยะทาง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จานวน 1
ตัว ณลั ษณะพื้นฐาน
- ตัว ล แ ดงผล 5 ลั 10 cm. - 9,999 m.
- ้นผาศนย ลางวงล้อ 318.50 mm.
- วาม งดดยรวม 116 cm. พับ รึ่ง 60 cm.
- ป่ม ดตั้งระยะมี 2 จด
- าตั้งล้อวัดระยะผลิตจา ล็ ณภาพ
- จด,ตาแ นงวัดระยะผลิตจา พลา ติ ไฟ บอร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามรา าท้องตลาด
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,486,100 บาท

งบลงทุน

รวม

3,486,100 บาท

รวม

3,486,100 บาท

จานวน

1,080,500 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายภายใน ม
บ้าน าย ลองบาง องร้อย มที่ 1 บ้านน้าต นาด วาม
ว้าง 3.00 มตร วามยาว 620 มตร วาม นา 0.15
มตร รวมพื้นที่ ท อน รีตไมน้อย วา 1,860 ตาราง มตร ไ ล
ทางลง ิน ล อัดแนน 0.00-0.50 มตร ตามแบบที่อง าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด า นด พร้อมปายประชา ัมพันธ
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 50 ลาดับ
ที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 3 ลาดับที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได้ 44,460.-บาท
-ตั้งจายจา งินอด นน 1,036,040.-บาท
โ รง าร อ ร้างถนนล รัง ายปา ช - ลองบาง องร้อย มที่ 2 จานวน

114,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายภายใน มบ้าน าย
ลองบาง องร้อย มที่ 1

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนนล รัง ายปา ช - ลองบาง อง
ร้อย มที่ 2 บ้าน ัว รวด นาด วาม ว้าง 3.00 มตร วาม
ยาว 468 มตร บดอัดแนน นา 0.20 มตร ตามแบบที่อง าร
บริ าร วนตาบลบางโตนด า นด พร้อมปายประชา ัมพันธ
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 52 ลาดับ
ที่ 12
-ตั้งจายจา งินรายได้
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โ รง าร ยาย ตประปา มที่ 4 - มที่ 3

จานวน

1,287,200 บาท

- พื่อจาย ป็น า ยาย ตประปา มบ้าน มที่ 4 และ มที่ 3
โดย าร ดฝังทอ PVC’ นาด 2 นิ้ว , 3 นิ้ว ชั้น 8.5
มิลลิ มตร รวมระยะทาง 7,365 มตร ตามแบบที่อง ารบริ าร
วนตาบลบางโตนด า นด พร้อมปายประชา ัมพันธโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 59 ลาดับ
ที่ 35
-ตั้งจายจา งินรายได้
โ รง ารติดตั้งไฟฟา อง วาง าย ลอง ้า มที่ 6
จานวน

642,300 บาท

- พื่อจาย ป็น าติดตั้งไฟฟา อง วาง าย ลอง ้า มที่ 6 บ้าน
มถะ า ง 9.00 มตร จานวน 14 ต้น ม้อแปลง 30 KVA และ
มิ ตอรไฟฟา ตามแบบที่อง ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
า นด พร้อมปายประชา ัมพันธโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 65 ลาดับ
ที่ 52
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โ รง ารปรับปรงถนนลาดยางโดย าร ท อน รีต ริม ล็ น้า จานวน
บ้านนายนา วง ยะรา มที่ 5
- พื่อจาย ป็น าปรับปรงถนนลาดยางโดย าร ท อน รีต ริม
ล็ น้าบ้านนายนา วง ยะรา มที่ 5 บ้านธรรม น
ใ ม นาด วาม ว้าง 6.00 มตร วามยาว 34 มตร วาม
นา 0.15 มตร รวมพื้นที่ ท อน รีตไมน้อย วา 204 ตาราง
มตร ไ ลทางลง ิน ล อัดแนน 0.00-0.50 มตร ตามแบบที่
อง ารบริ าร วนตาบลบางโตนด า นด พร้อมปายประชา
ัมพันธโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2562 น้า 6 ลาดับที่ 16
-ตั้งจายจา งินรายได้

111,500 บาท
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าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
ปรับปรงถนน ลงล รัง ิน ล บารงรั ษาทอระบายน้า รางระบาย จานวน
น้า

200,000 บาท

ตั้งจายจา งินรายได้
าออ แบบ า วบ มงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบ ล รือบ ลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
าออ แบบ
- พื่อจาย ป็น าจ้าง ารวจ าจ้างออ แบบ าจ้าง วบ มงานที่
จายใ ้แ อ ชน นิติบ ล รือบ ลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
อ ร้างตางๆ ององ ารบริ าร วนตาบลบางโตนด
- ตั้งจายจา งินรายได้
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน าจ้างพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตาแ นง พนั งาน ับรถบรรท ยะ และพนั งานจ้างทั่ว
ไป ตาแ นง นงานประจารถ ยะ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,107,160 บาท

รวม

266,160 บาท

รวม

266,160 บาท

จานวน

230,160 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

841,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

611,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง พนั งาน ับรถบรรท
ยะ และพนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง นงานประจารถ ยะ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มา าจัด ยะมลฝอย
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มา าจัด ยะมลฝอยภายใน ตตาบลบาง
โตนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็น
ระ บียบ รียบร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
-ตั้งจายจา งินรายได้
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าจ้าง มาแรงงาน

จานวน

161,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาแรงงานพนั งาน ็บ น ยะมลฝอย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็น
ระ บียบ รียบร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
-ตั้งจายจา งินรายได้
าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ ที่อยใน
วามรับผิดชอบในงาน าจัด ยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ล ใ ้ใช้งาน
ได้ตามป ติ
- ตั้งจายจา งินรายได้
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ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงาน รัว

รวม

230,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน ถัง ยะ ถงมือ
ผ้า ถงมือยาง ผ้าปิดปา ไม้ วาด ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันจารบี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7พฤษภา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

85,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

85,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

85,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฝึ อาชีพระยะ ั้น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารฝึ อาชีพระยะ ั้น โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย าอา าร อา ารวาง น้าดื่ม าตอบแทน
วิทยา ร าวั ด และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 มษายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 3526
ลงวันที่ 13 มิถนายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 1 น้า 73
- ตั้งจายจา งินรายได้
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โ รง ารพัฒนาศั ยภาพบทบาท ตรี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ
บทบาท ตรี โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร อา าร
วาง น้าดื่ม าตอบแทนวิทยา ร าวั ด และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา
ป็นใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 5 น้า 87
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

10,000 บาท
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โ รง าร ง ริม ิจ รรมผ้ งอาย ผ้พิ าร และผ้ด้อยโอ า ตาบล
บางโตนด
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม ิจ รรมผ้
งอาย ผ้พิ าร และผ้ด้อยโอ า โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
อา าร อา ารวาง น้าดื่ม าตอบแทนวิทยา ร าวั ด และ าใช้
จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 มษายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 3526
ลงวันที่ 13 มิถนายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 4 น้า 86
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

20,000 บาท
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โ รง าร ง ริมและพัฒนาอาชีพแ ลม ตรีและประชาชนทั่วไป

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง าร ง ริมและพัฒนาอาชีพแ
ลม ตรีและประชาชนทั่วไป โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
อา าร อา ารวาง น้าดื่ม าตอบแทนวิทยา ร าวั ด และ าใช้
จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 มษายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 3526
ลงวันที่ 13 มิถนายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 2 น้า 86
- ตั้งจายจา งินรายได้

โ รง ารอบรม ภา ด็ และ ยาวชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรม ภา ด็ และ
ยาวชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร อา ารวาง
น้าดื่ม าตอบแทนวิทยา ร าวั ด และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
ใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ และ ยาวชน
แ งชาติ พ.ศ.2550 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.5/ว 4676
ลงวันที่ 21 ิง า ม 2560
- ป็นไปตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 6 น้า 87
- ตั้งจายจา งินรายได้
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารโ รง ารถวาย ทียน
พรรษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 2
น้า 85
- ตั้งจายจา งินรายได้
าใช้จายจัด ิจ รรมประ พณีวัน ง รานต
จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายโ รง ารจัดแ ทียนพรรษา

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารโ รง าร ิจ รรม
ประ พณีวัน ง ราต ชน ้าจ้าง มา วที า อง วัญ า อง
รางวัล าจ้าง รื่อง ียง าปาย าอา ารวาง/น้าดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 3
น้า 85
- ตั้งจายจา งินรายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

โ รง าร ผยแพรศิลปวัฒนธรรมประ พณีและ ารจัดงาน "ทอง ที่ยว จานวน
ราชบรี องดี มืองโอง ปี 2561-2564

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น าร นับ นนโ รง าร ผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ประ พณีและ ารจัดงาน "ทอง ที่ยวราชบรี องดี มืองโอง
ปี 2561-2564 "
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 3616
ลว. 24 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 1791
ลว. 3 มษายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 23
น้า 84
- ตั้งจายจา งินรายได้
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดแล บารงรั ษา ป่าไม้ชมชน
ดลอ แ ลงน้า ลอง พื่อ าร ษตร อนรั ษทรัพยา ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ชน าจัดวัชพืช และ าใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือฯ ดวนที่ ด มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารท้องถิ่นรั ษโล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารท้องถิ่นรั ษโล ชน าน้า
ดื่ม าอา ารวาง าวั ดอป รณใน ารจัด ิจ รรมปอง ันและ
แ ้ไ ปัญ าฝ่นละออง นาด ล็ PM 2.5 าปาย และ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0624/ว 7552 ลง
วันที่ 13 ธันวา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0211.5/ว 0503 ลง
วันที่ 24 ม รา ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลง
วันที่ 27 ม รา ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลง
วันที่ 12 มภาพันธ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 5
-ตั้งจายจา งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน าร มีปอง ันและ
าจัดศัตรพืชและ ัตว พันธพืช ปย ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563
- ตั้งจายจา งินรายได้

จานวน

10,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,176,000 บาท

รวม

11,176,000 บาท

รวม

11,176,000 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

จานวน

151,000 บาท

- พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 อง าจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได้ 135,000.-บาท
-ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป 16,000.-บาท
งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

6,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทนทดแทน รณีล จ้างประ บ
อันตราย จ็บป่วย ทพพลภาพ ตาย นื่องจา ารทางานใ ้แ นาย
จ้าง รือ ญ าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได้
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จานวน

8,800,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ใ ้ ับผ้ งอายในตาบลบาง
โตนด
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ้อ 17
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2563
- ปรา ฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 2 น้า 91
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

1,700,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ้พิ าร ใ ้ ับ นพิ ารในตาบลบาง
โตนด
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ้อ 17
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2563
- ปรา ฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 3 น้า 91
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ใ ้ ับผ้ป่วยโร อด ใน
ตาบลบางโตนด
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ้อ 17
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2563
- ปรา ฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลาดับที่ 1 น้า 91
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ารองจาย
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จาย รณีฉ ฉิน รือจา ป็น รงดวนที่มี ต
าธารณภัย ิด ึ้น รือ รณี ารปอง ันและยับยั้ง อน ิด
าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อ
บรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม
ได้ ชน ารปอง ันและแ ้ไ ปัญ าอท ภัย น้าป่าไ ล
ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟป่าและ
มอ วัน และโร ติดตอ และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- นัง ือที่ ี่ยว ้องตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
-ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพอง ารบริ าร วนตาบลบาง
โตนด

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพอง ารบริ าร
วนตาบลบางโตนด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
-ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่นดา นินงานและ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 96
ลาดับที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได้
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

195,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 1 องประมาณ ารราย
รับ (ไมรวมรายได้จา พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้/ งิน
บริจา และ งินอด นน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ ว 1212
ลงวันที่ 20 มษายน 2563
- นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได้

