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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสระตะเคียน 
เรื่อง ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
   

ตามท่ีสภาองคการบริหารส�วนตําบลสระตะเคียน ได�มีมติให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติตําบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบล      
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป( พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564  
ประกอบกับนายอําเภอเสิงสางได�พิจารณาอนุมัติร�างข�อบัญญัติงบประมาณดังกล�าวแล�ว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 
2564 นั้น  
 

  จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 6 ข�อ 38 องคการบริหารส�วนตําบล 
สระตะเคียน จึงประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการ
บริหารส�วนตําบลสระเคียน และให�มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปCนต�นไป 

   

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1 กันยายน พ.ศ. 2564  
 
 
 
 

     (นายชนดิลก  นินทราช) 
    นายกองคการบริหารส�วนตําบลสระตะเคียน 
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บ นต บ ต น
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/1  .4  -  ถนน-  /ต บ  ต น
  ต/    ดน   30330

พื้นท่ 273.00 ต โ ต

ป ท้ ด 11,714 น
ชาย 5,884 คน

หญิง 5,830 คน

้ ู  ณ นท่ 23  2564



ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลสระตะคียน
อ้าภอสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ร ยน

. . 2565

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 68,575,205.32

1.1.2 68,480,020.78

1.1.3 27,833,291.61

1.1.4 0 0.00

1.1.5 13 1,917,879.00

1.2 0.00

. . 2564 5 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 61,700,287.45

ษ 105,773.28

42,853.00

505,127.02

0.00

็ ็ 129,880.00

0.00

ษ 25,721,600.15

35,195,054.00

2.2 166,981.00

2.3 48,252,654.57



15,797,216.00

15,494,618.00

8,670,328.57

4,641,592.00

3,628,900.00

ื 20,000.00

2.4 166,981.00

2.5 ื 731,400.00

2.6 0.00

2.7 0.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บล ร ต ยน
ภ วดน รร ม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 105,773.28 100,000.00 110,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

42,853.00 63,750.00 40,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 505,127.02 425,250.00 500,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 129,880.00 152,000.00 100,000.00

มวดร ยได้ ทุน 0.00 2,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 783,633.30 743,000.00 750,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 25,721,600.15 28,757,000.00 26,048,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,721,600.15 28,757,000.00 26,048,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุนท่วไป 35,195,054.00 33,700,000.00 36,082,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,195,054.00 33,700,000.00 36,082,000.00

รวม 61,700,287.45 63,200,000.00 62,880,000.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 15,797,216.00 17,333,245.00 18,005,390.00

งบบุคลากร 15,494,618.00 18,655,519.00 17,685,875.00

งบดา นินงาน 8,670,328.57 12,832,036.00 13,210,035.00

งบลงทุน 4,641,592.00 10,174,200.00 10,192,500.00

งบ งินอุดหนุน 3,628,900.00 4,180,000.00 3,761,200.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00

48,252,654.57 63,200,000.00 62,880,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลสระตะเคียน
อ้าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล ระตะ คียน
อา ภอ ิง าง  จัง วัดนครราช ีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 13,016,000

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 654,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,743,959

แผนงาน าธารณ ุข 2,385,140

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,093,960

แผนงาน ค ะและชุมชน 50,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน 10,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 12,789,011

แผนงานการ กษตร 1,447,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,005,390

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,880,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,016,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 654,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,743,959

แผนงานสาธารณสุข 2,385,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,093,960

แผนงานเคหะและชุมชน 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,789,011

แผนงานการเกษตร 1,447,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,005,390

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,880,000

               โดยที่เปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาองคืการบริหารสวนต้าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  มาตรา 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึๅนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนต้าบลสระตะเคียน และ
โดยอนุมัติของนายอ้าเภอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีๅเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปຓนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 62,880,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 62,880,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย༛ประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛2565

องคຏการบริหารส่วนต้าบลสระตะเคียน
อ้าเภอเสิงสาง༛༛จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 0 บาท ดังนีๅ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนต้าบลสระตะเคียนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปຓนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนต้าบลสระตะเคียนมีหน้าที่รักษาการให้เปຓนไปตามข้อบัญญัตินีๅ

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

ลงนาม ..................................................

นายชนดิลก นินทราช

ต้าแหนง นายกองค์การบริหารสวนต้าบลสระตะเคียน

อนุมัติ

ลงนาม ..................................................

นายสานิตย์ ศรีทวี

ต้าแหนง นายอ้าเภอเสิงสาง



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565
ง รบร ร วนต บล ร ต ยน

ภ ง ง  จง วดน รร ช ม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 378,097.66 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษบ รุงท งท่ 35,398.86 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 73,839.28 75,000.00 -6.67 % 70,000.00

     ภ ษป้ ย 24,949.00 31,934.00 25,000.00 60.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 438,445.52 105,773.28 100,000.00 110,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่

รโฆษณ
50.00 20.00 50.00 -100.00 % 0.00

     ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร 360.00 654.00 500.00 20.00 % 600.00

     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 720.00 1,120.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 1,910.00 100.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ปรบ รผด ญญ 7,812.00 6,800.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00

     ปรบ ื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

     ใบ นุญ ตรบท ร ็บ น ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย 9,000.00 6,000.00 0.00 100.00 % 5,200.00

     ใบ นุญ ตรบท ร จด ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     ใบ นุญ ตปร บ ร รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

37,744.00 17,559.00 30,000.00 -43.33 % 17,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ใบ นุญ ตจ น ย น ในท่ รื ท ง ธ รณ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน 6,600.00 6,300.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร 140.00 280.00 200.00 0.00 % 200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 68,336.00 42,853.00 63,750.00 40,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร 500.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ด บ้ย 507,697.39 505,127.02 424,750.00 17.72 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 508,197.39 505,127.02 425,250.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ย ร รจดซื้ จดจ ง 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ยนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 164,200.00 129,880.00 150,000.00 -46.67 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 164,200.00 129,880.00 152,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 2,612.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,612.00 0.00 2,000.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 816,385.22 814,547.05 830,000.00 14.46 % 950,000.00

     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 11,078,703.43 10,292,634.03 11,150,000.00 -8.52 % 10,200,000.00

     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 5,036,093.04 5,066,624.64 5,450,000.00 -4.59 % 5,200,000.00

     ภ ษธุร จ ฉพ 274,412.18 293,218.67 270,000.00 7.41 % 290,000.00

     ภ ษ รรพ มต 10,129,979.66 8,846,067.49 10,100,000.00 -10.89 % 9,000,000.00

     ภ ลวงแร 142,666.47 139,247.17 150,000.00 -6.67 % 140,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ลวงปิโตร ลยม 89,297.86 78,505.00 100,000.00 -22.00 % 78,000.00

     งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย นแ งช ต 6,644.75 6,053.20 7,000.00 -14.29 % 6,000.00

     ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

985,839.00 180,561.00 700,000.00 -74.29 % 180,000.00

     ภ ษจด รร ื่น ๆ 0.00 4,141.90 0.00 100.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,560,021.61 25,721,600.15 28,757,000.00 26,048,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 33,935,340.00 35,195,054.00 33,700,000.00 7.07 % 36,082,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,935,340.00 35,195,054.00 33,700,000.00 36,082,000.00

รวมทุกหมวด 63,677,152.52 61,700,287.45 63,200,000.00 62,880,000.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 207,405 179,396 220,000 0 % 220,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,520 8,520 15,000 -33.33 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,050,000 11,323,000 12,331,200 2.82 % 12,679,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,119,200 3,207,200 3,664,800 0.07 % 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 101,500 104,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจาย 40,300 395,100 884,445 -48.21 % 458,030

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 520,960

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:34 หน้า : 1/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน 

0 290,000 300,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน

230,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

249,300 290,000 590,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 15,006,225 15,797,216 18,155,445 18,005,390

รวมงบกลาง 15,006,225 15,797,216 18,155,445 18,005,390

รวมงบกลาง 15,006,225 15,797,216 18,155,445 18,005,390

รวมแผนงานงบกลาง 15,006,225 15,797,216 18,155,445 18,005,390

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 90,720 90,720 0 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,575,680 2,612,040 2,612,040 -17.37 % 2,158,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,260,400 3,326,040 3,326,040 2,872,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,856,171 3,006,199 3,351,480 -26.68 % 2,457,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

96,240 112,158 117,540 -20.21 % 93,780

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 451,080 442,594 464,280 1.55 % 471,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 58,479 60,000 -20.1 % 47,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,631,491 3,787,430 4,203,300 3,280,560

รวมงบบุคลากร 6,891,891 7,113,470 7,529,340 6,153,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

37,800 21,900 950,000 9.47 % 1,040,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,750 36,328.25 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,550 58,228.25 1,005,000 1,080,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ราชการ

66,000 71,500 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 126,784.9 47,899 100,000 0 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

66,000 71,500 84,000 0 % 84,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 42,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  40,000 38,500 42,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,375 21,895 45,000 0 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัลคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 256,632 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

190,172 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 150,000 -53.33 % 70,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 76,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 7,250 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 13,030 15,000 -100 % 0

โครงการจัดทําเอกสาร  วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

47,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

0 48,500 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 360,000

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวนตําบลฯ

16,290 29,942 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,222.44 26,171.49 75,000 -33.33 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 636,594.34 625,569.49 675,000 1,006,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 83,057 52,945 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,400 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,868 67,188.4 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 16,600 5,000 1,900 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 213,994.5 175,590.2 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 148,800 0 100 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,780 57,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 7,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 397,099.5 518,123.6 455,000 647,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 284,788.01 271,974.66 255,000 0 % 255,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 31,123.91 31,921.34 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,849.8 10,849.8 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 427 518 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,656 51,656 60,000 -13.33 % 52,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 377,844.72 366,919.8 375,000 375,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,482,088.56 1,568,841.14 2,510,000 3,108,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง)              
                 

0 0 56,000 -100 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 , ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชินี พร้อมติดตั้ง 

0 160,000 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติด
ตั้ง

99,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต                       
                      

0 0 11,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 25,500

โต๊ะรับแขกชนิดไม้ 4 ตัว 0 9,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 8,500 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 9 สีทอง                            
                

0 0 13,000 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยโซยนต์ 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 0 99,600 0 0 % 0

ไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง
92,150 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้                              
                                  

0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า                                    
                                

0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง        0 0 43,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา         
                                          

0 0 7,800 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smat 

Card Reader) 
0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เต็นท์ทรงโค้ง 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 203,150 315,800 162,200 77,500

รวมงบลงทุน 203,150 315,800 162,200 77,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหยอมเฉลิม
พระเกียติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 20,000 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 20,000 25,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 20,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,607,129.56 9,018,111.14 10,226,540 9,364,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 355,980

รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,800

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 18,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 22,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 378,780

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 891,262 948,391 1,313,200 -3.71 % 1,264,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 0 0 14,000 50 % 21,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 209,040 225,480 10.06 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 423,720 440,760 467,280 1.57 % 474,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 45,120 -28.46 % 32,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,560,922 1,646,191 2,065,080 2,040,480

รวมงบบุคลากร 1,560,922 1,646,191 2,065,080 2,040,480

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

138,400 141,900 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 32,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 39,528.25 11,500 50,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 177,928.25 153,400 250,500 232,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆในการจัดทําสิ่งของ 
คาถายเอกสารเข้ารูปเลมเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ 

0 4,455 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

122,996 62,000 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 24,500

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

30,000 49,700 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,900 6,080 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 154,896 122,235 120,000 304,500

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 32,616 39,925.9 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,600 75,000 55,000 9.09 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 81,216 114,925.9 95,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 2,281 434 24,000 400 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,281 434 24,000 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 416,321.25 390,994.9 489,500 767,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติด
ผนัง)

0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติด
ผนัง) ขนาด 18,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

0 42,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 0 100 % 11,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 27,500 27,500 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้นแบบไสด์ 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสแกนเนอร์ 18,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,500 69,500 91,500 28,600

รวมงบลงทุน 20,500 69,500 91,500 28,600

รวมงานบริหารงานคลัง 1,997,743.25 2,106,685.9 2,646,080 2,836,080

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 409,440

รวมงบบุคลากร 0 0 0 409,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 9,600

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 18,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 27,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 437,040

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,604,872.81 11,124,797.04 12,872,620 13,016,000
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 381,540

รวมงบบุคลากร 0 0 0 381,540

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

5,480 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

0 3,880 0 0 % 0

โครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการบ้านเมืองนาอยูและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลและสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการบ้านเมืองนาอยูและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลและสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 35,000

โครงการฝกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 43,681.2 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)            

133,150 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 138,630 47,561.2 226,000 273,000
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รวมงบด้าเนินงาน 138,630 47,561.2 226,000 273,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 138,630 47,561.2 226,000 654,540

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 138,630 47,561.2 226,000 654,540

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,560,600 1,656,600 2,080,000 1.93 % 2,120,208

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 134,000 0.3 % 134,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -50 % 21,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 344,400 -24.39 % 260,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,345,290 1,251,378 1,605,480 -11.28 % 1,424,376

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,151 90,891 104,700 -6.07 % 98,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,072,041 3,082,869 4,310,580 4,058,724

รวมงบบุคลากร 3,072,041 3,082,869 4,310,580 4,058,724

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 7,200 20,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,706.75 27,060 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,706.75 34,260 65,000 45,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 450,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 392,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 412,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 156,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด(ภารโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

143,000 143,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 450,000
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด 
(ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 156,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
พวงมาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสิน
ไหมทดแทน

126,533 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่นคาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 46,400 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,225 37,262.3 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 697,258 639,162.3 786,000 786,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 45,778.22 42,047.72 60,000 0 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,428.55 18,981.99 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,878 37,878 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 110,084.77 98,907.71 130,000 130,000

รวมงบด้าเนินงาน 823,049.52 772,330.01 981,000 961,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,895,090.52 3,855,199.01 5,291,580 5,019,724

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป  
2562  

80,790 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2563  

0 72,333 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2564

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2565

0 0 0 100 % 85,000

โครงการนิทรรศการผลงานของหนู 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

26,000 0 0 100 % 30,000

โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

0 0 8,530 -100 % 0

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุ
บัตรบัณฑิตน้อย 

5,225 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

51,375 54,905 70,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 1,595,460 1,365,320 18.32 % 1,615,425

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลักสงให้สถาน
ศึกษาในสังกัด 

1,694,860 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,858,250 1,722,698 1,548,850 1,820,425

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,201 49,668 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,067,610

คาอาหารเสริม (นม) 1,554,169 1,737,710.18 2,246,686 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 54,670 55,000 -27.27 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,623,370 1,842,048.18 2,351,686 2,167,610

รวมงบด้าเนินงาน 3,481,620 3,564,746.18 3,900,536 3,988,035

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางของ 1,800 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า 16,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางหนังสือ 0 1,800 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน  0 27,500 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง  7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนาม 0 76,000 150,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) 36,000 0 0 0 % 0

โทรโขง 0 3,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์สี  แอลอีดี  (LED  TV)   14,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก 
จํานวน 1 เครื่อง

0 14,600 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องปริ้นชนิดสี  0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 3 เครื่อง

0 7,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง

0 21,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ศาลพระภูมิ  0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,300 159,000 162,000 0

รวมงบลงทุน 75,300 159,000 162,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 0 3,628,900 3,680,000 1.12 % 3,721,200

อุดหนุนสวนราชการ 3,817,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,817,000 3,628,900 3,680,000 3,721,200

รวมงบเงินอุดหนุน 3,817,000 3,628,900 3,680,000 3,721,200
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,373,920 7,352,646.18 7,742,536 7,709,235

งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน 

9,997 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน  

0 9,991 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,997 9,991 5,000 5,000

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 9,997 9,991 15,000 15,000

รวมงานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 9,997 9,991 15,000 15,000

รวมแผนงานการศึกษา 11,279,007.52 11,217,836.19 13,049,116 12,743,959
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 359,400 408,468 588,060 -29.34 % 415,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 329,640 342,960 363,528 4.16 % 378,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -37.5 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 755,040 817,428 1,017,588 851,140

รวมงบบุคลากร 755,040 817,428 1,017,588 851,140

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,528 2,756.75 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,528 2,756.75 164,000 159,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 30,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ

0 0 50,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 

0 30,396.56 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาสิ่งพิมพ์  หรือจัดทําเอกสารรูป
เลมอื่นใด ฯลฯ 

14,000 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิ
ฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี  

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิ
ฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

9,336 9,165 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี

0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,840 0 412,800 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้ความ
เสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 638,380 800,000 0 % 800,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําเสียชีวิต 42,080 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพร้อม  

15,800 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 150,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

156,760 0 200,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก    

0 138,577.2 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

96,640 95,825 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการหนวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   570,050 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,143.46 26,018.03 30,000 66.67 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 935,649.46 938,361.79 1,612,800 1,255,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,327 18,463 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 14,980 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,987 8,610 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,110 36,000 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 61,424 78,053 135,000 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 998,601.46 1,019,171.54 1,911,800 1,534,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบเยกสวน (แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)) จํานวน 1 เครื่อง

0 29,700 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 29,900 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 0 9,300 -100 % 0

พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว  2 เครื่อง     0 4,000 0 0 % 0

พัดลมดูดอากาศขนาด 12 นิ้ว  2 เครื่อง    0 4,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง   

0 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน  0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,000 61,700 116,500 0

รวมงบลงทุน 28,000 61,700 116,500 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

0 0 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,781,641.46 1,898,299.54 3,345,888 2,385,140

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,781,641.46 1,898,299.54 3,345,888 2,385,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 330,060 488,360 581,760 5.78 % 615,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

8,280 8,280 8,280 0 % 8,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 346,080 201,960 159,000 4.6 % 166,320
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,900 10,140 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 742,320 750,740 801,040 831,960

รวมงบบุคลากร 742,320 750,740 801,040 831,960

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 2,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 2,400 15,000 15,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่นคาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

14,028 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่นคาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

0 0 50,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 10,100 0 0 % 0

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน
ชุมชน

0 19,855 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)  

0 17,721 20,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

0 9,500 35,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 

0 24,785 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ

0 0 0 100 % 35,000

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลสระตะเคียน 

0 12,710 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,674 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 14,028 102,345 185,000 205,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 13,995 14,360 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,033 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 17,028 29,360 40,000 30,000

รวมงบด้าเนินงาน 35,856 134,105 240,000 250,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 0 30,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  0 2,600 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องโน้ตบุ๊ก         

0 3,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,500 37,100 0 12,000

รวมงบลงทุน 20,500 37,100 0 12,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 798,676 921,945 1,041,040 1,093,960
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร 12,350 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

13,900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุมสตรี 17,945 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน 

11,165 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ     

21,650 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,010 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 77,010 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 77,010 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 875,686 921,945 1,041,040 1,093,960
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 425,940 448,920 787,480 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 36,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 514,818 605,520 622,411 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 65,977 73,320 73,320 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,048,735 1,169,760 1,561,211 0

รวมงบบุคลากร 1,048,735 1,169,760 1,561,211 0

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,565 8,150 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,565 8,150 10,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาออกแบบกอสร้างและรับรอง
แบบกอสร้างจ้างควบคุมงานกอสร้างสําหรับ
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 200,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่น  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

500 0 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 

0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน 

0 0 10,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

0 600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,782.5 85,745 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,282.5 286,345 80,000 0

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,674 7,073 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 125,042.34 99,208.26 200,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 419,829.46 266,449.89 650,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,400 13,568.8 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 580,945.8 386,299.95 940,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 615,793.3 680,794.95 1,030,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ระดับบริหาร   จํานวน 1 ชุด 0 6,100 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สีดํา) จํานวน 4 ตัว  0 2,400 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตู้

0 5,800 0 0 % 0
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โต๊ะทํางาน 6,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น-น้ําร้อน  จํานวน 1 ตู้ 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 29,300 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาเงินชดเชย คางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ คา (K ) 0 0 20,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 500,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 620,000 0

รวมงบลงทุน 6,000 29,300 620,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,670,528.3 1,879,854.95 3,211,211 0

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายข้างที่ทําการ อบต.สระตะเคียน)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9                     

(จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ – บ้านนาย
ณรงค์ โสมกูล)

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9             

(จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ – บ้านนาย
ณรงค์ โสมกูล) 

0 282,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 

(สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว)
270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  

(เส้นทางโคกไม้ตาย – หนองหลักศิลา) 
0 0 492,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4            (เชื่อม
บ้านโคกไม้ตาย – บ้านโคกวัวนอน พร้อม
วางทอระบายน้ํา)    

0 381,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 

(สายจากบ้านแมใหญจัดถึงบ้านนายพอง)
220,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6    

(จากถนนหลัก – สระน้ํา) 
0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3              

(สายบ้านนายพัสดุถึงบ้านนายเดน)  
0 282,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3 

(สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแวน)
317,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7      

(จากหน้าศาลาประชาคม – ทางเข้า
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์)  

0 0 492,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1     

(จากบ้านนางลําเพย – บ้านนายเล็ก  ซึม
กระโทก)  

0 0 329,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1    

 (ตอจากสายบ้านนางเสียม – บ้านนายสา
มิตร)  

0 132,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา  หมูที่ 5  

(จากบ้านนางเบญจลักษณ์ ยอกระโทก – 
หน้าบ้านนายพาน เคนหนองเดิ่น) 

0 377,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 

(สายจากบ้านนายสมชายลองกระโทกถึง
บ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร)

174,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 

(สายจากหน้าศาลาประชาคมถึงบ้านนาง
สาวเสนห์ ใยกระโทก)

190,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2                        
(จากบ้านนายชูชาติ – บ้านนายสะท้อน)  

0 378,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2     

(จากบ้านนางติ๋ม – บ้านนายเนตร)
0 0 249,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม  หมูที่ 8                       

(ซอยสายรุ้ง) 
0 0 229,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8  

(จากซอยบ้านป้าตุ๋ย – บ้านป้าสมศรี) 
0 0 233,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8             

(จากซอยบ้านนายรวม – คลองสงน้ํา) 
0 222,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8 

(สายจากศาลาถึงบ้านนายประนอม)
455,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15     

(จากบ้านนางณัฐวิกา  เกษีสังข์ – บ้านนาง
ทองเลี่ยม  แหลกระโทก) 

0 0 254,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 

(สายจากบ้านนางเสียมถึงบ้านสามิต ซึม
กระโทก)

457,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรี
สุข หมูที่ 9 

(สายจากหน้าวัดคลองศรีสุขถึงสะพานข้าม
คลองสงน้ําบ้านหนองหิน) 

94,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง 
หมูที่ 3      

(จากบ้านโคกสูง – บ้านโนนสําราญ)
0 0 220,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู
ที่ 7     

(จากสามแยกบ้านนายสุด – ซอย 2) 
0 0 877,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู
ที่ 7 (บ้านบุงิ้ว – อางเก็บน้ํา)

0 307,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู
ที่ 7 (สายจากบ้านบุงิ้วถึงสะพานขาว)

376,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุบ้าน
โคก หมูที่ 12 

(สายจากบุบ้านโคกถึงป้ายอางห้วยเตย)
472,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1
(จากคลองพรม – บุลื่น)         

0 396,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข
น้ํา หมูที่ 5  

เลียบคลองลํามาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน 
ยะกระโทก)

0 0 221,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2      

(จากฝายบุงิ้ว – ถนนดําข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

0 150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม หมู
ที่ 8 (สายเข้าไรสายคลองทยุง) 

280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม หมู
ที่ 8 เลียบคลองลํามาศ  

0 0 641,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางจักรยานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก         
(สายจากบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 – บ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4)

0 0 989,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ได้
มาตรฐานการดําเนินงาน    (ศพด.สระ
ตะเคียน – บ้านใหม) 

0 0 108,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2       

(จากบ้านนายบุญนาค – ถนนดําทางเข้าหมู
บ้าน)  

0 0 434,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2     

(จากบ้านนายบุญนาค – บ้านนางบัวลอย)  
0 0 229,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2 

(สายจากข้างๆ วัดและโรงเรียนบ้านหนอง
หิน)

199,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2 

(สายจากบ้านนางนาถึงบ้านนายแสวง)
167,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6              

(จากไรนางคําปัດน – เขตตําบลโนนสมบูรณ์
เป็นบางจุดที่เสียหาย)   

0 397,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง 
หมูที่ 3 

(สายบ้านนายสนธยา) 
0 52,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว  หมู
ที่ 7                            

(จากเส้นประปา – ไร อ.สิริ)                  
0 0 232,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม หมูที่ 
8 (จากบ้านนายปรีชา - คลองสงน้ํา)          
       

0 23,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15                 

(จากบ้านนายสมร – บ้านนางพลอย)         
         

0 0 19,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15                 

(จากวัดบ้านใหม – หนองก้านเหลือง)        
          

0 0 196,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บ้านคลอง
ศรีสุข หมูที่ 9    

(จากวัดคลองศรีสุข – คลองสงน้ําสะพาน)   
     

0 0 496,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน              
(บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย) จํานวน 12 
ต้น 

0 0 473,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน            
(จากบ้านนายมิตรชัย หริ่งกระโทก –แยกวัด
โคกไม้ตาย) จํานวน 12 ต้น

0 409,000 0 0 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้า
อาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. 
จํานวน 2 แหง 
(ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว ,โคกไม้งาม-โคกวัวนอน) 
                                     

0 100,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้าน
สระตะเคียน  หมูที่ 1      

(จากยาโม – ลํามาศ)                  
0 0 418,000 -100 % 0

ติดตั้งรางน้ําฝนรอบตัวอาคารเรียน (ศพด
.สระตะเคียน-บ้านใหม)

0 48,792 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,671,700 3,936,792 9,022,000 0

รวมงบลงทุน 3,671,700 3,936,792 9,022,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง 
(คาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,671,700 3,936,792 9,222,000 0

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 0 16,000 20,000 0 % 20,000

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ  31,700 0 50,000 -100 % 0

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ   0 14,930 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,700 30,930 70,000 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 31,700 30,930 70,000 50,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 31,700 30,930 70,000 50,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,373,928.3 5,847,576.95 12,503,211 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะ
ประชาชน

7,525 9,970 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนให้ความรู้
ในการจัดทําแผนหมูบ้าน/ชุมชน

0 20,195 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,525 30,165 10,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 7,525 30,165 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 7,525 30,165 10,000 10,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,525 30,165 10,000 10,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียนเกมส์" 
ครั้งที่ 21

199,774.05 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียนเกมส์" 
ครั้งที่ 22

0 197,400.65 0 0 % 0

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” 
ครั้งที่ 23 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” 
ครั้งที่ 24

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 199,774.05 197,400.65 500,000 500,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 99,948 99,838 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,948 99,838 100,000 100,000

รวมงบด้าเนินงาน 299,722.05 297,238.65 600,000 600,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 299,722.05 297,238.65 600,000 600,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม                       

6,280 0 0 0 % 0

โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

0 9,430 0 100 % 10,000

โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน   

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน                        

9,400 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา
และพัฒนาจริยธรรมเยาวชน

0 17,330 0 100 % 25,000

โครงการสงเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา
และพัฒนาจริยธรรมเยาวชน  

19,030 0 25,000 -100 % 0
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โครงการสดุดีวีรกรรมทานท้าวสุรนารี  
ประจําป  2564    

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 34,710 26,760 55,000 45,000

รวมงบด้าเนินงาน 34,710 26,760 55,000 45,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี (องค์ประจําอําเภอเสิงสาง)

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 34,710 26,760 55,000 85,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 334,432.05 323,998.65 655,000 685,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 680,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 635,131

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 49,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 1,424,611

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,424,611

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบกอสร้างและรับรองแบบกอ
สร้างจ้างควบคุมงานกอสร้างสําหรับ
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 190,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 800,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,090,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 1,290,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,714,611

งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 

(จากหน้าศาลาไป บ้านนายทองคํา)
0 0 0 100 % 481,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่4 (ซอยหลังโรงเรียน
โคกไม้งาม)

0 0 0 100 % 410,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 

(จากบ้านครูต้อย – บ้านแมสงา)
0 0 0 100 % 433,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด–ถนนทางไปบ้านเตา
เหล็ก)

0 0 0 100 % 426,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 

(จากบ้านหมอสุวจี –บ้านนางจงกลนี วิลัย
วรรณ)

0 0 0 100 % 520,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 

(จากบ้านนางดํา ศรีคณิต-คลองสงน้ําชล
ประทานติดบ้านนายอรุณ โรคกระโท
กทองคํา)

0 0 0 100 % 302,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 

(จากบ้านนายฤชุทัย ใหญกระโทก– บ้าน
นายสมบูรณ์ บุญเลี้ยง)

0 0 0 100 % 216,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหิน หมูที่2 

(จากบ้านนางสมบูรณ์–สะพานข้ามหมูบ้าน)
0 0 0 100 % 479,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม หมูที่ 8 

(จากบ้านนายวีระพงษ์ สูบกระโทก–บ้าน
นายดาวรุงเรือง แปลกกระโทก)

0 0 0 100 % 326,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม หมูที่ 8
(จากเส้นบ้านนายวิชัยซึมกระโทก–สี่แยก
บ้านนางวงเดือน โยงกระโทก)

0 0 0 100 % 460,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15

(จากบ้านนายดี - บ้านนางสุนีย์)
0 0 0 100 % 190,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 

(จากถนนดํา – ไรนายสมมุง ศรีนอก)
0 0 0 100 % 222,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
ใหญ หมูที่ 12 

(สายทางเข้าไรนายประกอบกิจ ปลิงกระโท
ก–ไรนายอดุลย์ ขวัญเมือง)

0 0 0 100 % 810,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม หมู
ที่ 8
(บ้านนายอุทัย เศียรกระโทก ทางเข้าไร–
เส้นสันติสุขไปไรนางยุภารัตน์ ชํานาญกิจ)

0 0 0 100 % 866,000

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทาง
เข้าไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10 

(ซอย 3 -ฝัດงตะวันออก)
0 0 0 100 % 57,000

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทาง
เข้าไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10 

(ซอย 6 จากถนนหลัก –อุทธยานตะวัน
ออก)

0 0 0 100 % 51,000

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้าน
สระตะเคียน หมูที่ 1 

(จากบุกล้วย –น้ําผุด)
0 0 0 100 % 111,000
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โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้าน
ห้วยเตยพัฒนา หมูที่ 14

(จากบ้านนายคมสัน–ไรนายเจิม)
0 0 0 100 % 80,000

โครงการซอมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข 
หมูที่ 10 

(จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติสุข หมูที่ 10– 
ถนนที่ทํากิน)

0 0 0 100 % 411,800

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 

(จากถนนดํา– ไรนางโปรง)
0 0 0 100 % 60,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 

(จากไรผู้ใหญณรงค์ – ไรนายหงษ์)
0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านบุงิ้ว หมูที่ 
7 

(จากป่ายางนายดํารงรักษ์ อิ่มกระโทก– ไร
นางนาง อินมา)

0 0 0 100 % 141,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 

(จากไรนางเช้า ยวงกระโทก– ไรนางรํา
พรรณ กุลพิมาย)

0 0 0 100 % 257,000
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 

(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับถนน)
0 0 0 100 % 248,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 

(ซอย 3 ทั้งซอยใสทอ 1 จุด)
0 0 0 100 % 204,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 

(ซอย 4 จากป้ายอุทยานรอบเขตป่า
อุทยาน-หัวซอย 2)

0 0 0 100 % 459,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายแตง –ไรนายสําเภา)
0 0 0 100 % 154,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายพิทักษ์ –เขายายแจม)
0 0 0 100 % 146,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายเสนียน–ไรนายสมี)
0 0 0 100 % 218,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากวัดป่าห้วยเตย –ไรนางหาร)
0 0 0 100 % 240,000
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากถนนดําไรนายประภรณ์–วัดใหม
สามัคคีธรรม)

0 0 0 100 % 278,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากบ้านนายอุทัย เศียรกระโทก–ทางบุลื่น)
0 0 0 100 % 224,000

โครงการวางทอระบายน้ําบ้านสระตะเคียน 
หมูที่ 1 

(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด สดกระโทก– ถนน
สระตะเคียนโคกเตาเหล็ก)

0 0 0 100 % 23,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 10,074,400

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,074,400

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 10,074,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 12,789,011
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 352,740 516,280 16.1 % 599,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 533,100 478,800 482,400 2.49 % 494,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,320 40,620 36,000 20 % 43,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 961,480 914,160 1,076,680 1,179,000

รวมงบบุคลากร 961,480 914,160 1,076,680 1,179,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,208.25 3,670 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,208.25 3,670 10,000 10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 3,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่นคาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

1,600 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา และ
การฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมตางๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" 0 16,330 0 0 % 0

โครงการ "รักษ์น้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" 20,180 0 0 0 % 0
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โครงการดูแลและบํารุงรักษาแปลงปลูก
ต้นไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู
ที่๑ ตําบลสระตะเคียน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
สงเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
สงเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 3,500 5,000 -100 % 0

โครงการผลิตและสงเสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน  

2,930 19,520 0 0 % 0

โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลสระตะเคียน 

20,970 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 4,032 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมการทําน้ําสกัดจากมูลสุกร 
ศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

0 15,470 0 0 % 0

โครงการอบรมการทําน้ําสกัดจากมูลสุกร
ศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

8,280 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจาก
โรค

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจาก
โรค

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ตําบลสระตะเคียน  

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

4,750 9,550 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,110.3 6,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 67,820.3 75,202 200,000 158,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 6,307 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 24,271.1 1,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,820 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 27,471.1 17,827 55,000 65,000

รวมงบด้าเนินงาน 100,499.65 96,699 265,000 233,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ3-6              
           

0 6,100 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง 

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,400 0 0

รวมงบลงทุน 0 32,400 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,061,979.65 1,043,259 1,341,680 1,412,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0 0 0 100 % 20,000

โครงการดูแลและบํารุงแปลงปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมูที่ 1 
ตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 35,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 35,000

รวมแผนงานการเกษตร 1,061,979.65 1,043,259 1,341,680 1,447,000

รวมทุกแผนงาน 46,463,927.79 48,252,654.57 63,200,000 62,880,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน

อํา ภอ ิง าง   จัง วัดนครราช ีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,880,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,005,390 บาท
งบกลาง รวม 18,005,390 บาท

งบกลาง รวม 18,005,390 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 220,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม ํา รับ ในอัตรารอย
ละ าของคาจางพรอม ับ ั คาจางของพนั งานจาง ง ปน งิน
มทบในอัตรา ดียว ันดวย รวมทั้ง าร ง งิน มทบ องทุน งินทด

แทน รณีลู จางประ บอันตราย จ็บป่วย รือ ูญ ายใ
ับ ํานั งานประ ัน ังคมจัง วัดนครราช ีมา
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533

-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620

ลงวันที่ 22 มษายน 2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พื่อใ
ความคุมครองแ ลู จางที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ
าย อัน นื่องมาจา ารทํางานใ แ นายจาง โดยคํานวณใน

อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป (ม ราคม –
ธันวาคม)
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

- นัง ือ ํานั งานประ ัน ังคม ดวนที่ ุด ที่ รง 0625/ว 5344 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561

- นัง ือ ระทรวงแรงงาน ดวนที่ ุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ จํานวน 12,679,200 บาท

พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ แ ผู ูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถวนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แ ไข พิ่ม ติม ที่ไดขึ้นทะ บียนขอ

รับ งิน บี้ยยังชีพไว ับองค รป ครอง วนทองถิ่นไวแลว โดยจาย
อัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันได ํา รับผู ูงอายุ โดยผู ูง
อายุ 60 -69ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79ป จะไดรับ 700

บาท อายุ 80-89ป จะไดรับ 800บาท และอายุ 90ปขึ้นไปจะได
รับ 1000บาท วนแตใน วนของ งิน พิ่ม ติมที่องค รป ครอง
วนทองถิ่นดํา นิน ารตามขอ 18 (2) แ งระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดํา นิน าร ับราย ดิมมา
อน โดยใชฐานขอมูลจํานวนผู ูงอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผูมี
ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

และจํานวนที่ พิ่มขึ้นจา ฐานขอมูลประชา รขององค รป ครอง
วนทองถิ่น รือคํานวณโดยใชประมาณ ารอัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม

ขึ้นของจํานวนผู ูงอายุ 3 ป ยอน ลัง ขอมูลจํานวนผู ูงอายุใน
พื้นที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่นและขอมูลจํานวนผู ูงอายุที่
ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐานขอมูล บี้ยยังชีพของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นประ อบ ัน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณดังนี้      
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ
.ศ.2542 มาตรา 16      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 121 ขอ 2)      
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บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 3,667,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ แ
คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ไดแ ดงความจํานง
โดย ารขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว ับองค ร
ป ครอง วนทองถิ่นแลว โดยคนพิ ารมีอายุ 18 ปขึ้นไปไดรับ บี้ย
ความพิ ารคนละ 800 บาทตอ ดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อ
วันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) และคนพิ ารที่มีอายุต่ํา วา 18

ป คนละ 1,000 บาทตอ ดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที 28 มษายน 2563 ) วนแตใน วนของ งิน พิ่มที่องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นดํา นิน ารตามขอ 18(2) แ งระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ

ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดดํา นิน ารใ ับ
ราย ดิมมา อน ใชฐานขอมูลจํานวนคนพิ ารตามประ าศบัญชี
รายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยความพิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 รือคํานวณ โดยใชประมาณ ารอัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น 3

ปยอน ลัง และขอมูลประมาณ ารจํานวนคนพิ ารในพื้นที่ของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะ บียน พิ่ม ติม
ระ วางป และขอมูลจํานวนคนพิ ารที่ไดบันทึ ในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐานขอมูล บี้ยยังชีพขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ประ อบ ัน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณดังนี้     
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542 มาตรา 16      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 121 ขอ 3)      
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บี้ยยังชีพผูป่วย อด จํานวน 150,000 บาท

ดํา นิน าร พื่อรองรับ ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพผูป่วย
อด ใ แ ผูป่วย อด ที่แพทยไดรับรองและทํา ารวินิจฉัย
แลว และรายไดไมพอตอ ารยังชีพ รือถู ทอดทิ้ง ขาดผู
อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตัว องได โดยผูป่วย
อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ ดือน ใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูป่วย อด ตามบัญขีรายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพ
ผูป่วย อด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และจํานวนที่ พิ่มขึ้น
จา ฐานขอมูลประชา รขององค รป ครอง วนทองถิ่น รือ
คํานวณโดยใชประมาณ ารอัตรา าร ฉลี่ย 3 ป ยอน ลัง ขอมูล
ประมาณ ารจํานวนผูป่วย อด ในพื้นที่ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะ บียน พิ่ม ติมระ วางป และขอมูลผู
ป่วย อด ที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐานขอมูล บี้ย
ยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น ประ อบ ัน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณดังนี้     
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542 มาตรา 16      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 121 ขอ 1)      
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งิน ํารองจาย จํานวน 458,030 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณไดลวง นา
ใน รณีจํา ปน รงดวน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัย
ตลอดป และใ นํา งิน ํารองจายในงบ ลาง ไปใชจาย พื่อ รณี
ฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง
อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ
ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ปน วนรวม
ได ชน ารป้อง ันและแ ไขปัญ าอุท ภัย น้ําป่าไ ล
ลา แผนดินถลม ภัยแลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
มอ ควัน ปนตน

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามขอผู พัน

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 520,960 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณจา ประมาณ ารรายรับทุ
ประ ภท ตามขอบัญญัติ/ ทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ย วนประ ภทประ ภทพันธบัตร งิน ู งินที่มีผูอุทิศ
ใ / งินบริจาค และ งินอุด นุน ไมตองนํามารวมคํานวณ า มี
ราย ารคาง ง รือ งขาด งิน มทบ บท. ในปงบประมาณที่ผาน
มา ใ ตั้งงบประมาณ พื่อ ง งิน มทบใ ครบถวนทุ ราย าร
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แ ไข พิ่ม ติม
- ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป มทบ ขา ปน องทุนบํา น็จบํานายขาราช าร
ทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จขาราช าร วนทองถิ่น รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21

ตุลาคม 2563
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ พื่อ ปน ารพัฒนาดาน ุขภาพและ าร าธารณ ุขภาย

ใน ขตตําบล ระตะ คียน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 121 ลําดับที่ 4)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,364,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,153,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ดังนี้
-นาย อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 21,120

บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ปน งิน 253,440 บาท
-รองนาย อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 11,610

บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ปน งิน 278,640 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนประจําตําแ นง ดังนี้
-นาย อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท/ ดือน
จํานวน 12 ดือน ปน งิน 22,800บาท
-รองนาย อบต.
จํานวน 2 อัตราๆละ 950บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ปน งิน 22,800บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพิ ศษนาย ดังนี้
-นาย อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท
จํานวน 12 ดือน ปน งิน 22,800 บาท
-รองนาย อบต.
จํานวน 2 อัตราๆละ 950บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ปน งิน 22,800 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค 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 90,720 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนใ ับ ลขานุ ารนาย อบต.
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,560บาท จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน 2,158,440 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วน
ทองถิ่น ดังนี้
-ประธาน ภา อบต. ระตะ คียน จํานวน 12 ดือนๆละ 11,610

บาท/ ดือน ปน งิน 139,320บาท
-รองประธาน ภา อบต. ระตะ คียน
จํานวน 12 ดือนๆละ 9,500บาท/ ดือน ปน งิน 114,000บาท
- ลขานุ าร ภา อบต. ระตะ คียน
จํานวน 12 ดือนๆละ 7,560บาท/ ดือน ปน งิน 90,720บาท
- มาชิ ภา อบต. ระตะ คียน
จํานวน 24 อัตรา ปน งิน 1,814,400บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,280,560 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,457,360 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล
ตําแ นง ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. , ัว นา ํานั ปลัด อบต.
,นั ทรัพยา รบุคคลชํานาญ าร ,นั จัด ารงานทั่วไปชํานาญ าร
, จาพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา
ําลัง ามป จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 93,780 บาท

- งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จาพนั งานธุร าร
จํานวน 9,780 บาท
พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพ จาพนั งานธุร าร ใ ับพนั งาน
วนตําบล ตําแ นง จาพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน จํานวน 12

ดือนๆละ 815บาท

- งิน พิ่มคาตอบแทนพิ ศษ จํานวน 84,000บาท
พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาตอบแทนพิ ศษใ ับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง ปลัด อบต. จํานวน 12 ดือนๆละ7,000บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งินประจําตําแ นง จํานวน 210,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงใ ับพนั งาน วนตําบล
ตําแ นง ดังนี้
-ปลัด อบต. จํานวน 12 ดือนๆละ 7,000 บาท
ปน งิน 84,000 บาท
-รองปลัด อบต. จํานวน 12 ดือนๆละ 3,500 บาท
ปน งิน 42,000 บาท
- ัว นา ํานั ปลัด อบต.
จํานวน 12 ดือนๆละ3,500 บาท ปน งิน 42,000 บาท
และระดับชํานาญ ารพิ ศษ
จํานวน 12 ดือนๆละ 3,500 บาท ปน งิน 42,000 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 471,480 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจาง ดังนี้
-พนั งานจางตามภาร ิจ ตําแ นง พนั งานขับรถยนต
จํานวน 12 ดือนๆละ 12,290 บาท ปน งิน 147,480 บาท
-พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง คนงานทั่วไป และ รือตําแ นงตาม
แผนอัตรา ําลัง ามป
จํานวน 3 อัตราๆละ 9,000บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ปน
งิน 324,000 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 47,940 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจาง ดังนี้
-พนั งานขับรถยนต
จํานวน 12 ดือนๆ ละ 995บาท ปน งิน 11,940 บาท
-พนั งานจางทั่วไป และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง
ามป จํานวน 3 อัตราๆละ 1,000บาท/ ดือน

จํานวน 12 ดือน ปน งิน 36,000 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบด้าเนินงาน รวม 3,108,600 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,080,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 1,040,000 บาท
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- งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําป)  
จํานวน 500,000 บาท
พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําป) ใ ับพนั งาน วนตําบล/ลู จางประจํา/พนั งาน
จาง อบต.
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

-คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน รือชวย ลือผูประ บ าธารณภัย รือผู
ที่ไดรับคํา ั่งจา นาย อบต. ใ ปฏิบัติ นาที่ พื่อประโยชน
ของ อบต.  จํานวน 40,000 บาท
พื่อจาย ปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน รือชวย ลือผูประ บ
าธารณภัย รือผูที่ไดรับคํา ั่งจา นาย อบต.ใ ปฏิบัติ นาที่
พื่อประโยชนของ อบต.
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

-คาตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 500,000บาท
พื่อจาย ปนคาตอบแทน จา นาที่ผูปฏิบัติงาน ลือ ตั้งใ ปฏิบัติ
นาที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่นฯลฯ

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาดวย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาทองถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่น พ.ศ. 2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 ิง าคม 2563
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่มีความจํา ปน
ตองปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ับพนั งาน วนตําบล/ลู จาง
ประจํา/พนั งานจาง อบต. ระตะ คียน ที่ไดอนุมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช าร รือวัน ยุดราช าร โดยลั ษณะงาน วน

ใ ญตองปฎิบัติงานในที่ตั้ง ํานั งาน และไดปฏิบัติงานนั้นนอ
วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญตอง
ปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงานป ติ
ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ และไดปฏิบัติงานนั้น
นอ ผลัด รือ ะของตน และใ มายความรวมถึง งินคาตอบแทน
ตาม ฎ มายวาดวย ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบลดวย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง

ถิ่น พ.ศ. 2559

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2

/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 35,600 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับพนั งาน วนตําบล
และผูมี ิทธิ บิ ไดตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,006,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารดูแลรั ษาความ ะอาด ถานที่ราช าร จํานวน 84,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารดูแลรั ษาความ ะอาด ถานที่
ราช าร อบต. ระตะ คียน
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859

ลงวันที่ 13 ันยายน 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจาง มาบริ ารตางๆ จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารตางๆ ใน ารจัดทํา ิ่งของคาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางรถบรรทุ คา ชาทรัพย ิน
(ย วน คา ชาบาน) คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใชจายใน ารดํา นินคดี
ตามคําพิพา ษา คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ คาจางแรง
งานราษฎร รณีดํา นิน อง คาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทํา คา
ติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราช าร คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจาย
ตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย วน คาตู าขา คา ครื่องโทรศัพท
พวงภายในและ ครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ ที่ไม ขาลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ราง ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจาง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย ถานที่ราช าร จํานวน 84,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารดูแลรั ษาความปลอดภัย ถานที่
ราช าร อบต. ระตะ คียน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000

บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13

ันยายน 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อ ารจํานวน 1 ครื่อง ปริมาณ าร
ถายขั้นต่ํา 10,000แผน/ ดือน จํานวน ดือนละ 3,500 บาท ราคา
รวมวั ดุ ิ้น ปลือง คาอะไ ล คาบริ ารบํารุงรั ษาและคาใชจาย
อื่นๆ แตไมรวมคา ระดาษถาย อ าร
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13

ันยายน 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 45,000 บาท

-คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
จํานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ปนคารับรองใน ารตอนรับบุคคล
รือคณะบุคคล ชน คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม

คาของขวัญ คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองและคา
บริ ารฯลฯทั้งนี้ใ จาย ปนคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือ
คณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษา
ดูงาน และ จา นาที่ ที่ ี่ยวของซึ่ง ขารวมตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคลดวย ฯลฯ

-คา ลี้ยงรับรอง จํานวน 25,000 บาท
พื่อจาย ปนคารับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น
รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ไดรับ ารแตงตั้ง

ตาม ฎ มาย พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่มตางๆ ครื่องใชใน
าร ลี้ยงรับรอง และคาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ
าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร รือ

คณะอนุ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุม

ระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาใชจายอื่น คาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชด
ใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน

จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ
คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทนฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 76,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ
ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครง ารจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดงานวันทองถิ่นไทย พื่อ
นอมรําลําถึงพระม า รุณาธิคุณแ งพระบาท ม ด็จพระจุล
จอม ลา จาอยู ัวที่ทรงมีพระบรมราชโอง ารใ ย ฐานะตําบล
ทาฉลอมขึ้น ปน ุขาภิบาลทาฉลอม มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448

ซึ่ง ปนจุด ริ่มตนของ าร ระจายอํานาจ ารป ครองใ แ
ประชาชน และ ปน ารถือ ํา นิดของ ารป ครองทองถิ่นครั้งแร
ในประ ทศไทย รวมทั้ง พื่อ ปน าร ผยแพรประชา ัมพันธ
บทบาท อํานาจ นาที่ ขอมูล ผลงานขององค ารบริ าร วน
ตําบล ระตะ คียน และ รางความ ามัคคี ารมี วนรวมและ

ริม รางขวัญ ําลังใจแ ผูบริ ารทองถิ่น มาชิ ภาทองถิ่น ขา
ราช ารพนั งาน วนตําบล ลู จางประจําและพนั งานจางใน
ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน โดยจาย ปนคาใช

จาย ชน คาจัดนิทรรศ าร คาใชจายใน ารต แตง ถานที่และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 128 ลําดับที่ 4)
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โครง ารจัดทํา อ าร วาร ารและ ื่อประชา ัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดทํา อ าร วาร ารและ ื่อ
ประชา ัมพันธ พื่อประชา ัมพันธผล ารดํา นินงาน และแผน
ารดํา นินงานขององค ารบริ าร วนตําบล โดยจาย ปนคาใช

จาย ชน จาง มาบริ ารจัดทําวาร าร ิ่งพิมพและ ื่อ ผยแพร
ประชา ัมพันธอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 128 ลําดับที่ 3)

โครง าร ลือ ตั้งผูบริ ารและ มาชิ ภาทองถิ่น จํานวน 360,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร าร ลือ ตั้งผูบริ ารและ
มาชิ ภาทองถิ่นตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด

( รณีครบวาระ/ยุบ ภา/แทนตําแ นงที่วาง/คณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม และอื่นๆ) ชน คาป้ายและ ื่อ
ประชา ัมพันธ าร ลือ ตั้ง คาวั ดุอุป รณ แบบพิมพ คูมือและ
อื่นๆ ํา รับศูนยประ านงาน ลือ ตั้ง คาวั ดุอุป รณประจํา
นวย ลือ ตั้ง ที่จัดซื้อ ณ โรงพิมพรั ษาดินแดน คาอา าร/คา

อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใชจาย บ็ด ตล็ด ตลอดจนใ
ความรวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ขอมูล
ขาว ารแ ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิและ นาที่ และ ารมี วน
รวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผูแทนราษฎร และ รือ
มาชิ วุฒิ ภาฯลฯ โดยคํานึงถึง ถานะ ารคลังขององค ร

ป ครอง วนทองถิ่น
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 5013

ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 130 ลําดับที่ 9)
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โครง ารอบรม ัมมนา ริม รางคุณธรรมจริยธรรมพนั งาน วน
ตําบลฯ

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารอบรม ัมมนา ริม ราง
คุณธรรมจริยธรรม ํา รับผูบริ ารทองถิ่น มาชิ ภาทองถิ่น
ขาราช ารพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา และพนั งานจาง
ขององค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน พื่อ รางองคความรู
และปลู จิต ํานึ ใ ับคณะผูบริ ารทองถิ่น มาชิ ภา
ทองถิ่น ขาราช ารพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา และ
พนั งานจาง ใ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ปนตัวอยางที่ดี
แ ชุมชนโดยจาย ปนคาจาง มาบริ าร คาพา นะ คา ชาที่
พั คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา
วั ดุอุป รณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

และที่แ ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 129 ลําดับที่ 7)

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติประ อบดวยคาบํารุงรั ษา รือซอมแซม
วั ดุ ครุภัณฑ ชนคอมพิว ตอร ครื่องพิมพดีด รถ
จั รยานยนต รถยนต ครื่องปรับอา าศตลอดจนคาบํารุงรั ษา
และซอมแซมทรัพย ินอื่นๆที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 647,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ รรไ ร
ตรายาง ดิน อปา า ยางลบ มุดประวัติขาราช าร
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ
ี่ยวของ ับรายจายนี้

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ดอ ลําโพง แผงวงจร
และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุงานบานงานครัว พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ถาด แ วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม
น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน
และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง พื่อใ ไดมาซึ่ง
วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล
ชน ไขควง แมแรง ัญญาณไฟ ระพริบ ยางรถยนต
น้ํามัน บร ฟลม รองแ ง บาะรถยนต มอน้ํา ัว ทียน
แบต ตอรรี่และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น พื่อใ ไดมาซึ่ง
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิล
น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง แ ุงตม และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ

ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ขาตั้ง ลอง ระ ป๋า ลองถาย
รูป พู ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด และวั ดุ
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 26/122



วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องแตง าย พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน ครื่องแบบ/ชุด

ปฏิบัติงาน ื้อ าง ง ผา ครื่อง มายตางๆถุง ทา/ถุง
มือ รอง ทา ข็มขัด มว ผาผู คอ ชุดดับ พลิง และวั ดุอื่นๆ ที่
จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง รที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน
แผน รือจานบันทึ ขอมูล อุป รณบันทึ
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ

แบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล แผงแป้นอั ขระ รือ
แป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) และวั ดุ
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 27/122



วั ดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิงฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จํา
ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ นาม จํานวน 7,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ นาม พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ต็นทนอน/ ต็นท นามขนาด ล็ ถุงนอน นาม ข็ม
ทิศ ปล นาม มา ิน ญา นาม ญา ทียม โครงลวดรูปรูป
ัตว ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุอื่นๆ พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน ชน
มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ัว ชื่อมแ ัววาลว ปด-ปดแ
และวั ดุอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 28/122



ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 255,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าอาคาร ํานั งาน รืออาคารอื่นที่อยู
ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต. ระตะ คียน ตลอดจนคาไฟฟ้า
าธารณะใน ขตตําบลที่ใช ินระ บียบของ ารไฟฟ้า วน

ภูมิภาค รวมถึงคาไฟฟ้าพิ ศษดวย และรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี และอื่นๆ ที่จํา ปนและ

ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล และรวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ที่ใชใน ิจ ารของ
อบต. ระตะ คียน และอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริ ารโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ ารโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท คลื่อนที่
และใ มายความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว
และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา ครื่อง
คา มาย ลขโทรศัพท คาบํารุงรั ษา ายฯลฯ และอื่นๆ ที่จํา ปน
และ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตูไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
และอื่น ๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 52,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน
ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชนคา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม ปนตน และใ มายความรวมถึงคาใชจาย
พื่อใ ใชบริ ารดัง ลาวและคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช
บริ าร และอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับคา ชาพื้นที่ ว็ปไซต และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ (ระบบ CLOUD , HOSTING) และอื่นๆ ที่
จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 77,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,500 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

ตูบาน ลื่อน ระจ  5 ฟุต จํานวน 11,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตูบาน ลื่อน ระจ 5 ฟุต จํานวน 2 ตูๆ
ละ 5,500 บาท พื่อใชใน ารจัด ็บ อ ารตางๆ ใน ํานั งาน
(จัด าทั่วไปและ ํารวจราคาตามทองตลาด นื่องจา ไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั
งบประมาณธันวาคม 2563)

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2564

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โตะพับ อน ประ งค จํานวน 25,500 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อโตะพับ อน ประ งค ขนาด วาง 60

ซม.ยาว 180 ซม. ูง 75 ซม. จํานวน 17 ตัวๆละ 1,500

บาท พื่อใชใน ารวาง ิ่งของใน ํานั งาน
(จัด าทั่วไปและ ํารวจราคาตามทองตลาด นื่องจา ไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั
งบประมาณธันวาคม 2563)

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2564

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ  ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ ํา รับงาน ํานั
งาน จัด าตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 โดย
มีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมนอย
วา 1.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1 นวย –
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 4 MB
-มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
นอย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย

-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1

ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-จัด าตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
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ครุภัณฑ นาม

ต็นททรงโคง จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ต็นททรงโคง ขนาด วาง 5 มตร ยาว 12

มตร จํานวน 1 ตัว พื่อใชใน ารจัด ิจ รรม ลางแจง ัน
แดด ันฝน ในงานพิธีตางๆ รือทํา ปน ต็นท ต็นทจอดรถ ฯลฯ
ปนตน

(จัด าทั่วไปและ ํารวจราคาตามทองตลาด นื่องจา ไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั
งบประมาณธันวาคม 2563)

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2564

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและ ิ่ง อ ราง โดยจาย ปนคาจาง ํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริ ารที่มีตอคุณภาพ ารใ บริ ารขององค าร
บริ าร วนตําบล ระตะ คียน และอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับ
รายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. , .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

- นัง ือ ํานั บริ าร ารคลังทองถิ่น ( น.คท.) ที่ มท
0808.4/1301 ลงวันที่ 29 มษายน 2548

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 378,780 บาท
งบบุคลากร รวม 355,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 355,980 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 355,980 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง นั
วิ คราะ นโยบายและแผนชํานาญ าร และ รือตําแ นงตามแผน
อัตรา ําลัง ามป จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบด้าเนินงาน รวม 22,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 4,800 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับพนั งาน วน
ตําบล และผูมี ิทธิ บิ ไดตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาใชจายอื่น คาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชด
ใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ิน
ไ มทดแทน ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ
ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

งานบริหารงานคลัง รวม 2,836,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,040,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,040,480 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 1,264,440 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบลนั บริ ารงาน อง
คลัง นั วิชา าร งินและบัญชีชํานาญ าร นั วิชา ารพั ดุชํานาญ
าร นั วิชา ารจัด ็บรายไดชํานาญ ารและ รือตําแ นงตาม

แผนอัตรา ําลัง ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

งินประจําตําแ นง จํานวน 21,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ประจําตําแ นง พนั งาน วนตําบล ตําแ นง ผู
อํานวย าร องคลัง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 37/122



คาจางลู จางประจํา จํานวน 248,160 บาท

พื่อจาย ปนคาจางใ ับลู จางประจํา ตําแ นง จาพนั งาน าร
งินและบัญชี องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน และ รือ
ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 474,600 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนใ ับพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 3

อัตรา ตําแ นง ผูชวย จาพนั งานธุร าร, ผูชวย จาพนั งานจัด
็บรายได และตําแ นงผูชวย จาพนั งานพั ดุ องค ารบริ าร
วนตําบล ระตะ คียน และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง าม

ป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 32,280 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ับ ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร และตําแ นง ผูชวย จาพนั งานพั ดุ องค ารบริ าร วน
ตําบล ระตะ คียน และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

งบด้าเนินงาน รวม 767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 32,500 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตําบล รือ ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 304,500 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257

ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2564

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 24,500 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน าร ขารับ ารฝึ อบรมฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257

ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2564
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โครง ารปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน จํานวน 200,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามโครง ารปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ํา รับจาง มา ํารวจภาค นาม พื่อ ็บ
ขอมูล ิ่งปลู รางที่มีบาน ลขที่และไมมีบาน ลขที่ รวมถึง ิ่งปลู
รางอื่นๆ และพื้นที่ ษตร พื้นที่วาง ปลาที่อยูภายใน ขตตําบล
ระตะ คียนทั้ง มด โดยนําขอมูลที่ไดมาลงในโปรแ รมแผนที่

ภาษี พื่อใช ปนขอมูลรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปลู
ราง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ. 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2550

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 ม ราคม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0808.3/ว 4522

ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558

โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บ
รายได ชนคาป้าย คาจัดทําแผนพับฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ. 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2550

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 ม ราคม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0808.3/ว 4522

ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุงซอมแซมทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ประ อบดวย คาบํารุงรั ษา รือซอมแซม
วั ดุ ครุภัณฑ ชนคอมพิว ตอร ครื่องพิมพดีด รถ
จั รยานยนต รถยนต ครื่องปรับอา าศ ตลอดจนคาบํารุงรั ษา
และซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นัง ือ ครื่องคิด
ลข รรไ ร ตรายาง ดิน อ ปา า ยางลบ มุดประวัติขา
ราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ และวั ดุอื่นๆ ที่

ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ ขอมูล ทป
บันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทราย
จายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตูไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
และอื่นๆที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

ตูบาน ลื่อน ระจ  5 ฟุต จํานวน 11,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตูบาน ลื่อน ระจ 5 ฟุต จํานวน 2

ลัง พื่อใชใน ารจัด ็บ อ ารตางๆ
(จัด าทั่วไปและ ํารวจราคาตามทองตลาด นื่องจา ไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑงบประมาณ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม )
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
นา/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ํา รับใชในงาน ารพิมพ
อ ารตางๆ จัด าตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอรฉบับ ดือน

พฤษภาคม 2563 โดยคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 38 นา
ตอนาที (ppm)

-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย วา 256 MB
- ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal และ ามารถ ํา นดขนาด
ของ ระดาษ องได
- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติ
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 ริอดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา
-มีถาดใ ระดาษไมนอย วา 250 แผน

ครื่องพิมพ ล ซอร รือLED ขาวดํา (18 นา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ํา รับใชในงาน ารพิมพ
อ ารตางๆ จัด าตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอรฉบับ ดือน

พฤษภาคม 2563 โดยคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นา
ตอนาที (ppm)

-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย วา 32 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 ริอดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษไมนอย วา 150 แผน
- ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal และ ามารถ ํา นดขนาด
ของ ระดาษ องได
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 437,040 บาท
งบบุคลากร รวม 409,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 409,440 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 409,440 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง นั
วิชา ารตรวจภายในชํานาญ าร และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา
ําลัง ามป จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบด้าเนินงาน รวม 27,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 9,600 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับพนั งาน วน
ตําบล และผูมี ิทธิ บิ ไดตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาใชจายอื่น คาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชด
ใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ิน
ไ มทดแทน ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ
ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 654,540 บาท

งบบุคลากร รวม 381,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 381,540 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 369,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง จา
พนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยชํานาญงาน และ รือ
ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 12,240 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ูรบ (พ. .ร.) ใ ับพนั งาน
วนตําบล ตําแ นง จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

ชํานาญงาน จํานวน 12 ดือนๆละ 1,020บาท
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งบด้าเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาใชจายอื่น คาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชด
ใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ิน
ไ มทดแทน ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ
ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครง ารจัดตั้งศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดตั้งศูนยอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน ใน ารดํา นิน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทาง
ถนนในชวง ทศ าล ําคัญ ชน ทศ าลปใ ม รือ ทศ าล
ง รานต โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารจัด าร

จราจร ชน คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม ใ ับอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) พนั งาน วนตําบล ตลอดจนผู
ปฏิบัติงานอื่นที่ ขารวมปฏิบัติงานประจําศูนยฯ คาวั ดุอุป รณที่
จํา ปน คาจัด ถานที่ คาป้ายรณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5

/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4

/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28

มิถุนายน 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4

/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4

/ว 694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 133 ลําดับที่ 3)
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โครง ารชุมนุม วน นามและบํา พ็ญประโยชน นื่องในวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารชุมนุม วน นามและบํา พ็ญ
ประโยชน นื่องในวัน อปพร. ใน ารจัดใ มาชิ
อปพร. ชุมนุม วน นาม ทบทวนภาร ิจ บํา พ็ญประโยชน พื่อ
ใ มีความพรอม ความรั มัคร มาน ามัคคี ันใน มูคณะ ตลอด
จน ตรียมความพรอมใน ารบริ ารประชาชน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

-พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ิจ ารอา า มัครฝ่ายพล
รือน พ.ศ. 2553

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 134 ลําดับที่ 5)
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โครง ารบาน มืองนาอยูและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ ง
ริม นับ นุน าร รางความปรองดองและ มานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารบาน มืองนาอยูและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลและ ง ริม นับ นุน าร รางความ
ปรองดองและ มานฉันทของคนในชาติ ชน ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา พติด ทั้งใน วนที่องค รป ครอง วนทองถิ่น
ดํา นิน าร อง รือ นับ นุนใ นวยงานที่ ี่ยวของรวมดํา นิน
ารในลั ษณะบูรณา าร โดย ฉพาะอยางยิ่ง ารป้อง ัน ลุม
ี่ยง ชน ด็ และ ยาวชนในโรง รียน ถานศึ ษาไมใ ขาไป
ี่ยวของ ับยา พติด ิจ รรมบําบัดฟนฟูผูติด/ผู พ พ

ติด และ ารปฏิบัติ ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติดอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ใ รวมถึง ารจัด ิจ รรม ีฬา นันทนา าร พื่อ ราง
ความรูรั ามัคคีของประชาชนในชุมชน ารจัด ิจ รรมอัน ปน
ารพิทั ษรั ษาไวซึ่งชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ปนที่ยึด
นี่ยวและ ปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ าร

จัดฝึ อบรม ประชุม ชี้แจงทําความ ขาใจ พื่อ รางทัศนคติและ
จิต ํานึ ที่ดีงามใน ารอยูนวม ันอยาง มานฉันท โดย นน ารมี
วนรวมของประชาชนในชุมชน ารจัด ิจ รรมและโครง ารใน
ารป ป้อง ถาบัน ําคัญของชาติและใ ประชาชนไดมี วนรวม

ใน ิจ รรมดัง ลาวดวย ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28

พฤษภาคม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 133 ลําดับที่ 2)
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โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด จํานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ า
ยา พติด ทั้งใน วนที่องค รป ครอง วนทองถิ่นดํา นิน าร อง
รืออุด นุนใ นวยงานที่ ี่ยวของดํา นิน ารในลั ษณะ

บูรณา าร โดย ฉพาะอยางยิ่ง าร รางภูมิคุม ันยา พติดใน ด็
และ ยาวชนนอ ถานศึ ษา ารจัดอบรม จัด ิจ รรม
รณรงค ารบําบัดฟนฟู โดยคํานึงถึง ถานะทาง ารคลัง ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28

พฤษภาคม2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 133 ลําดับที่ 1)
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โครง ารฝ ทบทวนอา าป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

พื่อ ตรียมความพรอมและทบทวนความรูใ แ อา าป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.) ใ มีความพรอมอยู มอใน ารที่จะใ
ความชวย ลือประชาชน โดยจาย ปนคาใชจาย ชน
คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จํา ปน
คาจัด ถานที่ คาป้ายรณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ิจ ารอา า มัครฝ่ายพล
รือน พ.ศ. 2553

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 133 ขอ 3)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,019,724 บาท

งบบุคลากร รวม 4,058,724 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 4,058,724 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,120,208 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง
ผูอํานวย าร อง ารศึ ษาศา นาและวัฒนธรรม ,นั วิชา าร
ศึ ษาปฏิบัติ าร/ชํานาญ ารองค ารบริ าร วนตําบล ระ
ตะ คียนและ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง าม
ป จํานวน 449,940 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง
ครูองค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียนและ รือตําแ นงตาม
แผนอัตรา ําลัง ามป จํานวน 1,670,268 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 134,400 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนราย ดือนใ ับตําแ นง ครูวิทยฐานะ
ชํานาญ ารพิ ศษ, ปนบุคลา รทาง ารศึ ษา องค ารบริ าร วน
ตําบล ระตะ คียน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ รมบัญชี ลาง ที่ ค 0406.4/ว47 ลงวันที่ 22

ธันวาคม 2552 รื่องระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย าร บิ
จาย งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือนของขาราช ารและ
ลู จางประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

งินประจําตําแ นง จํานวน 21,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มประจําตําแ นงใ ับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง ผูอํานวย าร อง ารศึ ษาศา นาและวัฒนธรรม
องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียนและ รือตําแ นง
ตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
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งินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ตําแ นง ครูวิทยฐานะชํานาญ าร
,ตําแ นง ครูวิทยฐานะชํานาญ ารพิ ศษ,คาตอบแทนราย ดือน
ใ ับพนั งาน วนตําบลและ ปนบุคลา รทาง ารศึ ษา
องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.9/ว7 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 รื่อง าร ํา นด ายงาน ตําแ นง และ
ระดับตําแ นงขาราช าร รือพนั งานครูและบุคลา รทาง าร
ศึ ษาทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 1,424,376 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนใ ับพนั งานจางตามภาร ิจ
ตําแ นง ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา ,ผูชวยครูผูดูแล ด็ ,ผูชวย จา
พนั งานธุร าร และพนั งานจางทั่วไปองค ารบริ าร วนตําบล
ระตะ คียนและ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 98,340 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ับ ตําแ นง ผูชวย จา
พนั งานธุร าร ตําแ นง ผูชวยครูผูดูแล ด็ และพนั งานจางทั่ว
ไปองค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียนและ รือ ตําแ นงตาม
แผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน

งบด้าเนินงาน รวม 961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน วนตําบล
และผูมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบองค ารบริ าร วนตําบล
ระตะ คียนและ รือ ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน

ค่าใช้สอย รวม 786,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารผูประ อบอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 450,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารผูประ อบอา ารศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน ทั้ง 5 แ ง
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คาจาง มาบริ ารพนั งานทําความ ะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนา
ด็ ล็

จํานวน 156,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารพนั งานทําความ
ะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วน

ตําบล ระตะ คียน
ทั้ง 5 แ ง

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  คาใชจายอื่นคาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชด
ใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พั คาบริ าร จอดรถ ณ ทาอา าศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน
คาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ ารฝึ อบรม รือ
ารศึ ษาอบรมตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ คาของรางวัล
รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวง

มาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน ฯลฯ
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปนซอมแซมและบํารุงรั ษาวั ดุ ครุภัณฑ ชน
ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องถาย อ าร ตลอดจนคาซอมแซม
และบํารุงรั ษาทรัพย ินอื่นๆ ที่อยูในประ ภทนี้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด องค ารบริ าร
วนตําบล ระตะ คียนทั้ง 5 แ ง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่ใชใน ิจ รรมของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน ทั้ง 5 แ ง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ี่ยว ับ ารบริ าร
ระบบอิน ทอร น็ตและคา ื่อ ารอื่นๆ ตลอดจน พื่อดํา นิน าร
ตามโครง ารพัฒนาระบบ าร น ทศและ าร ื่อ าร และอื่นๆ ที่
จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,709,235 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 3,988,035 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,820,425 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติประจําป 2565 จํานวน 85,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ิจ รรมวัน ด็ แ ง
ชาติ ประจําป 2565 พื่อ รางความตระ นั ถึงความ ําคัญของ
ด็ ซึ่ง ปน ําลัง ําคัญของชาติ โดยจาย ปนคารางวัล าร
แ ดง คาจัด ตรียม ถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยว
ของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ว 293 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 111 ขอ 4)
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โครง ารนิทรรศ ารผลงานของ นู จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารนิทรรศ ารผลงาน
ของ นู พื่อ รุปผล ารพัฒนา ด็ ปฐมวัยใ ผูป ครองทราบและ
งตอ ารพัฒนา ด็ ใ แ ถานศึ ษาในระดับที่ ูงขึ้น โดยจาย
ปน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา อ าร คาจัด
ตรียม ถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 110 ขอ 3)

โครง ารประ มินพัฒนา ารองครวมศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารประ มินพัฒนา าร
องครวมศูนยพัฒนา ด็ ล็ พื่อ ปน ารประ มินผล ารจัด
ประ บ ารณ าร รียนรูภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ประ มิน
พัฒนา าร ด็ ผูมารับบริ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ อยางรอบดาน
โดยจาย ปนคา ชาชุด ารแ ดง คาถวยรางวัล คา รียญ
รางวัล รางวัล ารแ ดง คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
จาง มาบริ ารรถ คาจัด ตรียม ถานที่ คาตอบแทน รรม ารผู
ประ มิน และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 110 ขอ 1)
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โครง าร ง ริมพัฒนา ารผาน ื่อธรรมชาติศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมพัฒนา าร
ผาน ื่อธรรมชาติ ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ พื่อใ ด็ ได รียน
รูผานประ บ ารณตรงจา ื่อธรรมชาติ โดยจาย ปนคาจาง

มาบริ ารรถ คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยา ร คาธรรม นียมและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 110

ขอ 2)

โครง าร นับ นุนคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 1,615,425 บาท

พื่อ บิ ั ผลั งใ ถานศึ ษาใน ัง ัด ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ันติ ุข จํานวน 344,100 บาท
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศพด. ันติ ุข 
พื่อ บิ ั ผลั งอา าร ลางวัน ศพด. จํานวน 216,090บาท
บิ ั ผลั งวั ดุ ารศึ ษาจา งินอุด นุน จํานวน 71,400บาท
คา นัง ือ รียนอัตราคนละ 200/ป จํานวน 3,400บาท
คาอุป รณ าร รียนอัตราคนละ 200/ป จํานวน 3,400บาท
คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 5,100บาท
คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 7,310บาท
บิ ั ผลั งวั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร วนผั นูนอย จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร ายใยรั แมและลู จํานวน 4,200บาท
บิ ั ผลั ง โครง ารนิทานปู่ ยา ตา ยาย ายใย
ชุมชน จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร นูนอย รียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น    
จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารประชุมปฐมนิ ทศผูป ครอง ด็ ที่มารับ
บริ าร จํานวน 4,200บาท

(2) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ นองใ ญ จํานวน 225,465บาท
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ศพด. นองใ ญ
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พื่อ บิ ั ผลั งอา าร ลางวัน ศพด. จํานวน 128,625บาท
บิ ั ผลั งวั ดุ ารศึ ษาจา งินอุด นุน จํานวน 42,500

บาท
คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 3,600บาท
คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 3,600บาท
คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 5,400บาท
คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 7,740บาท
บิ ั ผลั งวั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร วนผั นูนอย จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร ายใยรั แมและลู จํานวน 2,500บาท
บิ ั ผลั งโครง ารนิทานปู่ ยา ตา ยาย ายใย
ชุมชน จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร นูนอย รียนรูภูมิปัญญาทอง
ถิ่น จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารประชุมปฐมนิ ทศผูป ครอง ด็ ที่มารับ
บริ าร จํานวน 2,500บาท

(3) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ระตะ คียน–บานใ ม
จํานวน 472,905บาท
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศพด. ระ
ตะ คียน-บานใ ม พื่อ บิ ั ผลั งอา าร ลางวัน ศพด.       
จํานวน 303,555บาท
บิ ั ผลั งวั ดุ ารศึ ษาจา งินอุด นุน
จํานวน 100,300บาท
คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 5,000บาท
คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 5,000บาท
คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 7,500บาท
คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 10,750

บาท
บิ ั ผลั ง วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร วนผั นูนอย จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร ายใยรั แมและลู จํานวน 5,900บาท
บิ ั ผลั งโครง ารนิทานปู่ ยา ตา ยาย ายใย
ชุมชน จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารศึ ษา รียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น    
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จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารประชุมปฐมนิ ทศผูป ครอง ด็ ที่มารับ
บริ าร จํานวน 5,900บาท
   

(4) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โค ูง–บุงิ้ว จํานวน 314,525บาท
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ศพด.โค ูง-บุงิ้ว พื่อ บิ ั ผลั งอา าร ลางวัน
ศพด.จํานวน 190.365บาท
บิ ั ผลั งวั ดุ ารศึ ษาจา งินอุด นุน จํานวน 62,900

บาท
คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 4,400บาท
คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 4,400บาท
คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 6,600บาท
คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 9,460บาท
บิ ั ผลั งวั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร วนผั นูนอย จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร ายใยรั แมและลู จํานวน 3,700บาท
บิ ั ผลั ง โครง ารนิทานปู่ ยา ตา ยาย
ายใยชุมชน จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั ง โครง ารศึ ษา รียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น
จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั ง โครง ารประชุมปฐมนิ ทศผูป ครอง ด็ ที่มารับ
บริ าร จํานวน 3,700บาท

(5) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โค ไมงาม-โค วัวนอน
จํานวน 258,430บาท
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ศพด.โค ไมงาม-โค วัวนอน พื่อ บิ ั ผลั งอา าร ลาง
วัน ศพด. จํานวน 154,350บาท
บิ ั ผลั งวั ดุ ารศึ ษาจา งินอุด นุน จํานวน 51,000บาท
คา นัง ือ รียน อัตราคนละ200/ป จํานวน 3,200บาท
คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 3,200บาท
คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 4,800บาท
คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 6,880บาท
บิ ั ผลั งวั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000บาท
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บิ ั ผลั งโครง าร วนผั นูนอย จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง าร ายใยรั แมและลู จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารนิทานปู่ ยา ตา ยาย ายใยชุมชน
จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารศึ ษา รียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น
จํานวน 3,000บาท
บิ ั ผลั งโครง ารประชุมปฐมนิ ทศผูป ครอง ด็ ที่มารับ
บริ าร จํานวน 3,000บาท
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 111-113 ขอ 6)

ค่าวัสดุ รวม 2,167,610 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ประ อบดวย วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน แบบ
พิมพ นัง ือ ตรายาง ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ิ่งพิมพที่ไดจา
ารซื้อ รือจางพิมพ มุดประวัติ ระดาษ ปา า นาฬิ าติด

ผนัง และวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 2,067,610 บาท
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-คาอา าร ริม (นม) จํานวน369,850 บาท
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ับ ด็
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2542

-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 114 ขอ 8)

  

คาอา าร ริม (นม) จํานวน 1,697,760บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ับ ด็
นั รียนภายใน ขตตําบล ระตะ คียน
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2542

-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ที่ มท 0810.8/ว4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น าป (พ.ศ.2561-2565)
นา 114 ขอ 7)
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วั ดุ อ ราง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ตางๆ ชน ี ไม ทิน นอร ทราย ิน ปูน อิฐ รือซี มนต
บล็อ ทอน้ําและอุป รณประปา ระ บื้อง ตะปู ล็

น และวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
ขอมูล ทปบันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร มึ พิมพฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขา
ประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,721,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,721,200 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อา าร ลางวัน ํา รับนั รียน จํานวน 3,721,200 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ับ ถานศึ ษาภายใน ขตตําบล ระ
ตะ คียน ตามโครง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียน พื่อใ นั
รียนใน ขตพื้นที่ตําบล ระตะ คียน มีภาวะโภชนา ารที่ดี มี
พัฒนา ารดานตางๆ มาะ มตามวัย
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2542

-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 114

ขอ 9)
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งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ รวม 15,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ง ริมศูนย าร รียนรูตําบล ระตะ คียน จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริมศูนย าร รียนรูตําบล
ระตะ คียน พื่อจัด า นัง ือ และ ิ่งพิมพ ํา รับใ บริ ารแ
ด็ และยาวชน ณ ศูนย าร รียนรูตําบล ระตะ คียน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 111

ขอ 5)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อ นัง ือพิมพ ิ่งพิมพ และ
วาร ารตางๆ ารจัดทําบอรดประชา ัมพันธแผนป้ายและอื่นๆ ที่
ขาประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,385,140 บาท

งบบุคลากร รวม 851,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 851,140 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 415,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง ผูอํานวย
าร อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม และตําแ นงนั วิชา าร
ุขาภิบาล ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร องค ารบริ าร วนตําบล ระ

ตะ คียน และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป ปนไปตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ประจําตําแ นง พนั งาน วนตําบล ตําแ นง ผู
อํานวย าร อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ปนไปตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 378,640 บาท

พื่อจาย ปนคตอบแทนใ ับพนั งานจางตามภาร ิจ ตําแ นง ผู
ชวย จาพนั งานธุร าร และตําแ นง ผูชวยนั วิชา าร ุขาภิบาล
องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน และ รือตําแ นงตามแผน
อัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผูชวย จาพนั งานธุร าร และพนั งาน
จาง ตําแ นง คนงานทั่วไป และ รือ ตําแ นงตามแผนอัตรา
ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ปนรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ปนราย
จายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
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งบด้าเนินงาน รวม 1,534,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนผูปฏิบัติราช าร อัน ปนประโยชน
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น ใ ับอา า มัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน จํานวน 12 ดือนๆละ 6,000 บาท
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มัครบริบาลทอง
ถิ่นขององค รป ครอง วนทองถิ่นและ าร บิ คาใชจาย พ.ศ
. 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่นของ
องค ารป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18

ตุลาคม 2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
ุมภาพันธ 2563

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง ผูอํานวย าร อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม และ
ตําแ นงนั วิชา ุขาภิบาลปฏิบัติ าร รือ ตําแ นงตามแผนอัตรา
ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,255,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ ขาป
นัง ือ คาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งป้าย

ประชา ัมพันธ ป้ายอื่นๆ รือจัดทํา อ ารรูป ลมอื่นใด ฯลฯ ที่
ี่ยว ับ ารดํา นินงานตามภาร ิจและอํานาจ นาที่ขององค าร

บริ าร วนตําบล ระตะ คียน
โครง าร ํารวจขอมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธาน

ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ํารวจขอมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตาม
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี จาง มาบริ าร ํารวจ ุนัขและแมว บันทึ ขอมูล
ในระบบ ทั้งที่มี จาของและไมมี จาของ โดยทํา ํารวจปละ 2

ครั้ง (ครั้งแร ภายใน ดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน ดือน
มิถุนายน)
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 73/122



รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ ดาน าร
ป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายดํา นิน ารป้อง ัน ารควบคุม าร
แพร และ ารระงับ ารระบาดของโรค มื่อ ิดโรคติดตอ โรค
ติดตออันตราย โรคติดตอที่ตอง ฝ้าระวัง รือโรคระบาด รือมี

ตุ ง ัยวาได ิดโรคดัง ลาวใน ขตพื้นที่ อบต. ระตะ คียน
ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. ๒๕๖๐ และแ ไข พิ่ม ติม   

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  คาใชจายอื่นคาของรางวัล รือ
งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม พวงมาลา คาชดใชความ ีย าย
และคา ินไ มทดแทน

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนใน าร
ประชุม ัมมนา และ ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรม
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย
ายและคา ินไ มทดแทนฯลฯ
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โครง ารบริ าร ารแพทยฉุ ฉิน จํานวน 800,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร นวยบริ าร ารแพทยฉุ
ฉิน (EMS) บริ ารประชาชนที่ จ็บป่วยฉุ ฉิน อุบัติ ตุ ลด าร
บาด จ็บและ ียชีวิต ใ บริ ารตลอด 24 ชั่วโมง โดย ปนคาใช
จายตาง ๆดังนี้
1)คาจาง มาผูปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทยฉุ ฉินที่ปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติ ารฉุ ฉินของ อบต. ระตะ คียน พื่อใ
บริ ารตลอด 24 ชั่วโมง
2)คาฝึ อบรม พิ่มพูนความรูผูปฏิบัติ ารในระบบ ารแพทยฉุ
ฉิน
3)คาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ํา รับผูปฏิบัติ ารในระบบ าร
แพทยฉุ ฉิน
4)คาใชจายประชา ัมพันธชุดปฏิบัติ ารฉุ ฉินประจําตําบล
5)คาวั ดุ ารแพทยที่จํา ปนและ วชภัณฑ ํา รับ ารบริ าร
ประชาชน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17

ันยายน 2553

-ประ าศคณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯลงวันที่ 16

ตุลาคม 2560 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2561

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคไข ลือดออ จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและควบคุมโรคไข
ลือดออ พื่อ ปน ารป้อง ันไมใ ิด ารระบาดของโรคไข
ลือดออ และ ปน ารควบคุมโรคไข ลือดออ า ิด าร
ระบาด พื่อ ุขภาพที่ดีของประชาชน โดยจาย ปนคาวั ดุ
อุป รณ คา วชภัณฑ คมีภัณฑ ชนคาน้ํายาพน มอ ควัน ําจัด
ยุงลาย คาทราย ทมีฟอ 1% คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพน มอ
ควัน คาจาง มาคนพน มอ ควัน และคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม
(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 119

ขอ 2)
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โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบาตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร พื่อ ปน าร ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี ในตําบล ระตะ คียน โดยจาย ปนคาวั ดุ
อุป รณใน ารฉีด คาวัคซีน คาป้ายประชา ัมพันธ ป้าย
โครง าร คาจัด ารอบรมใ ความรูผูปฏิบัติงาน คาวิทยา ร คา
อา าร ลางวันและอา ารวาง คาจาง มาคนฉีดวัคซีน และคา
ใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561

(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 120

ขอ 4)

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุง/ซอมแซม รั ษาวั ดุ ครุภัณฑ ทรัพย ิน
อื่น ๆที่อยูในความดูแลของ องค ารบริ าร วนตําบล พื่อใ
ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง

พิมพ ครื่องพน มอ ควัน ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรั ษา
ทรัพย ินอื่น ๆที่อยูในรายจายประ ภทนี้คาซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุ ํานั งาน ประ อบดวย วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน แบบ
พิมพ นัง ือ ตรายาง ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ิ่งพิมพที่ไดจา
ารซื้อ รือจางพิมพ มุดประวัติพนั งาน ฯลฯ และวั ดุอื่น ๆที่
ี่ยวของและ ขาประ ภทรายจายนี้

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุงานบานงานครัว ประ อบดวย วั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง ชน ายยางฉีดน้ํา ผงซั ฟอ น้ํายาลางรถ ฟองน้ํา ผา
ช็ดรถ น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ผาปูที่นอน ปลอ มอน ผา
ม ฯลฯ และวั ดุอื่น ๆที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทรายจายนี้

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุยานพา นะและขน ง ประ อบดวย วั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต แบต ตอรี่ฯลฯ และวั ดุ
อื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทรายจายนี้

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ประ อบดวย วั ดุ
คงทน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ครื่องวัดอุณ ภูมิ ครื่องวัดความ
ดัน ยาและ วชภัณฑ แอล อฮอล ออ ซิ จน ถุงมือ นา า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค น้ํายาฆา ชื้อฯลฯ และวั ดุอื่น ๆที่ ี่ยว
ของและ ขาประ ภทรายจายนี้

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ ขอมูล ทป
บันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ฯลฯ และวั ดุอื่น ๆที่ ี่ยวของและ ขาประ ภทราย
จายนี้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,093,960 บาท

งบบุคลากร รวม 831,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 831,960 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 615,360 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง นั
บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม, นั พัฒนาชุมชนปฏิบัติ
าร จํานวน 12 ดือน ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ
ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      

-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ อบต. ที่มท. 0809.2/ว138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 8,280 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม พี่อ าร ูรบ (พ. .ร.) ใ ับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นงนั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ อบต. ที่มท. 0809.2/ว138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงใ ับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นงนั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542  

    

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ อบต. ที่มท. 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558       
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 166,320 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผูชวย จาพนั งานธุร ารและ รือตําแ นงตาม
แผนอัตรา ําลัง ามป จํานวน 12 ดือน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

     

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ อบต. ที่มท. 0809.2/ว138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       

งบด้าเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่มีความจํา ปนตอง
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ับพนั งาน วนตําบล/ลู จาง
ประจํา/พนั งานจาง อบต. ระตะ คียน ที่ไดอนุมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช าร รือวัน ยุดราช าร โดยลั ษณะงาน วน

ใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั งานและไดปฏิบัติงานงานนั้นนอ
วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญตอง
ปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลา
ราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติ
งานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด
รือนอ ะของตน และใ มายความรวมถึง งินคาตอบแทนวา

ดวย ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบลดวย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินคาตอบแทน ารปฏิบัติ

งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542      

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ อบต. ที่มท. 0809.2/ว138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง นั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม/นั พัฒนาชุมชน
ปฏิบัติ ารและผูมี ิทธิที่ บิ ไดตามระ บียบฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563      

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารชวย ลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ดาน าร ง
ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2560       
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561      
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบินฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน      

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ ารฝึ
อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน
และ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งบประมาณดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครง ารผู ูงอายุ ุขภาพดีดวย มุนไพรในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารผู ูงอายุ ุขภาพดีดวย
มุนไพร พื่อ ง ริมใ ผู ูงอายุใช วลาวางใ ิดประโยชน โดย

จาย ปนคาใชจายในคาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับ
ประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่

แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 115 ขอ 3)      
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โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบล ระตะ คียน (อาชีพระยะ ั้น) จํานวน 15,000 บาท

พื่อ ง ริมและ นับ นุนใ ประชาชนในตําบล ระตะ คียน ที่
นใจมีอาชีพ ริม รางรายได พิ่มและ พียงพอตอ ารดํารงชีวิต

และ ามารถพึ่งตน องไดอยางยั่งยืน รวมทั้ง ปน ารนอมนําแนว
ทางปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียงขององคพระบาท ม ด็จพระ จาอยู
ัวมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตลอดจน พื่อ ปน าร ราง าย

ใย รางความ ัมพันธในครอบครัว นื่องจา ใน ารอบรมครั้งนี้ผู
ขาอบรม ามารถนําทั ษะจา ารฝึ อบรมมาใชปฏิบัติภายใน
ครอบครัวได โดยจาย ปนคาใชจาย ชน คาอา าร อา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ปนและ ี่ยวของ ับประ ภทรายจายนี้ ปนไปตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่

แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 115 ขอ 2)      
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โครง าร ง ริม นับ นุน ารแขงขัน ีฬาและ งทีม ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาตางๆ

จํานวน 35,000 บาท

ตามโครง าร ง ริมและ นับ นุน ารแขงขัน ีฬาและ งทีม ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาตางๆ พื่อ ปน าร นับ นุน ยาวชนตําบล ระ
ตะ คียนใ ไดมี ารออ ําลัง ายและ ปน าร ง ริมใ ยาวชน
ไดแขงขัน ีฬาในระดับตางๆ พื่อ ปน าร นับ นุน าร ลน ีฬา
รืออ ําลัง ายใ มี ุขภาพแข็งแรง และ ปน าร ง ริม ารแขง

ขัน ีฬาในระดับตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารแขงขัน ีฬา และ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 117 ขอ 11)      
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โครง ารอบรมใ ความรู รื่องยา พติด จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารอบรมใ ความรู รื่อง
ยา พติด พื่อใ ด็ และ ยาวชน ด็ และ ยาวชนมีความรู
ถึงโทษและภัยของยา พติด โดยจัด าร
ประชุม ัมมนา ทัศนศึ ษาดูงานและอบรมใ ความรูแ ภา ด็
และ ยาวชน
โดยจาย ปนคาจาง มารถ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร อา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาที่พั คาวั ดุอุป รณตางๆ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่

แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560      

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 117 ขอ 10)      

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุง/ซอมแซมทรัพย ินใ ใชงานไดตาม
ป ติ ประ อบดวย คาบํารุงรั ษา รือซอมแซม
วั ดุ ครุภัณฑ ชน ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องพิมพ ครื่องปรับ
อา าศ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรั ษาทรัพย ินอื่นๆที่อยูใน
รายจายประ ภทนี้ ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ประ อบดวย วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน แบบ
พิมพ นัง ือ ตรายาง และวั ดุอื่นๆที่ ี่ยวของและ ขาประ ภท
รายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

     

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธความรูดาน
วั ดิ าร ังคมตาง ๆ ชน ารจัดบอรดประชา ัมพันธ แผน

ป้าย ประ าศ วาร าร แผนพับ และอื่น ๆที่ ขาประ ภทรายจาย
นี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน แผน รือจานบันทึ
ขอมูล อุป รณบันทึ
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ

แบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล แผงแป้นอั ขระ รือ
แป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) และวั ดุ
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

      

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

ตู ็บของ/ตู ็บ อ าร จํานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตู ระจ บาน ลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2

ลัง พื่อใช ็บ อ ารทางราช ารของ อง วั ดิ าร ังคมที่มี
ปริมาณ พิ่มมา ขึ้นอยางตอ นื่อง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2564

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ําจัดของ ียอันตรายจา ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ําจัดของ ียอันตรายจา
ชุมชน พื่อดํา นิน ารบริ ารจัด ารขยะตั้งแตตนทาง โดยจาย
ปนคาใชจายใน ารขนขยะมีพิษ คา ําจัดขยะมีพิษ คาประชา
ัมพันธ คาจัดซื้อถังขยะ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา

อา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใชจายอื่น ๆที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 125 ขอ 13)
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โครง ารชุมชนตนแบบ ารจัด ารขยะ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารชุมชนตนแบบ ารจัด าร
ขยะ พื่อดํา นิน ารจัด ารลดปริมาณขยะในชุมชนตั้งแตระดับ
ครัว รือน และ ปนชุมชนตนแบบ ารจัด ารขยะในพื้นที่ตําบล ระ
ตะ คียน โดยจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงานชุมชน
ตนแบบ คาจัดซื้อถัง อม คา มนาคุณวิทยา ร ป้ายโครง าร ป้าย
ประชา ัมพันธ คาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5

/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562   

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 125 ขอ 14)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร อบต. ระตะ คียน พบปะประชาชน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร อบต. ระตะ คียน พบปะ
ประชาชน พื่อพบปะ ยี่ยม ยือน รางความ ขาใจอันดีและความ
รู ึ ที่ดีระ วาง อบต. ับประชาชน ประชา ัมพันธ นวย
งาน อบต. และนโยบายของรัฐบาล รับทราบขอมูลปัญ าความ
ตอง ารของประชาชน ตลอดจน พื่อ ารอํานวยความ ะดว ใ
แ ประชาชนที่อยู างไ ลไดรับ ารบริ ารจา อบต. โดยจาย ปน
คาใชจาย ชน คาจาง มาบริ าร คาอา าร อา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาวั ดุอุป รณ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่
จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 131

ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ีฬา ามัคคี “ ระตะ คียน ม ” ครั้งที่ 24 จํานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารแขงขัน ีฬา ามัคคี
“ ระตะ คียน ม ” ครั้งที่ 24 พื่อใ ยาวชน ประชาชน รูรั
ามัคคี รูจั ติ า มารยาท มีทั ษะใน าร ลน ีฬาที่ถู ตอง มี

น้ําใจนั ีฬา มี ุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช วลาวางใ ิด
ประโยชนมีพฤติ รรม างไ ลยา พติด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 118 ขอ 1)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ ีฬา จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุและอุป รณ ีฬามีไวประจําที่ศูนย ีฬา
ตําบล ระตะ คียนและใ มูบานยืมภายในตําบล
ระตะ คียน และตลอดจน พื่อ นับ นุน าร ลน ีฬา

และ ิจ รรมนันทนา ารใน มูบานใ มีอุป รณ ีฬาใน าร ลน
ีฬา และ ารแขงขัน ีฬาของศูนย ีฬาประจําตําบล ระตะ คียน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 85,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารประ พณี ง รานต  ืบ านวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารประ พณี ง รานต ืบ าน
วัฒนธรรม พื่อ ปน ารอนุรั ษประ พณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
โดยจาย ปนคาจัด ถานที่ คาจาง มา ครื่อง ียง คาอา าร
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คารางวัล ารแ ดง และคาใชจายอื่นๆ
ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 118 ขอ 4)

โครง ารพระธรรมทูต ง ริมจริยธรรม ูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารพระธรรมทูต ง ริมจริยธรรม
ูชุมชน พื่อ ง ริมและ ผยแพรพระธรรม คํา อนแ ด็ ยาวชน

และประชาชนทั่วไป โดยจาย ปนคาตอบแทนวิทยา ร คาจาง
มาบริ ารรถ คาจัดทํา อ าร ารบรรยายธรรม และคาใชจาย

อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 118 ขอ 5)

โครง าร ง ริม ัปดา พระพุทธศา นาและพัฒนาจริยธรรม
ยาวชน

จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริม ัปดา พระพุทธ
ศา นาและพัฒนาจริยธรรม ยาวชน พื่อนํา ด็ และ
ยาวชน ประชาชนทั่วไป รวม ิจ รรม ง ริม ัปดา พระพุทธ
ศา นา โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยา ร คาจาง มารถ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ

ี่ยวของ
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 118 ขอ 6)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:25 นา : 92/122



โครง าร ืบ านประ พณี ขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ืบ านประ พณี ขา
พรรษา พื่อ ปน ารอนุรั ษศิลปวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น โดย
จาย ปนคาจัด ถานที่ คาจาง มาบริ ารตางๆ คาตอบแทน
รรม าร งินรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 118 ขอ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง ารจัดงานฉลองวันแ งชัยชนะทาว ุรนารี (องคประจําอํา ภอ
ิง าง)

จํานวน 40,000 บาท

พื่ออุด นุน ปนคาใชจายตามโครง ารจัดงานฉลองวัน
แ งชัยชนะทาว ุรนารี (องคประจําอํา ภอ ิง าง) ปน าร
ตระ นั และรําลึ ถึงคุณงามความดี ตลอดจนวีร รรมอัน ลา
าญ และความ ีย ละของบรรพบุรุษใ อนุชนคนรุน ลังได ืบ

ทอดคุณงามความดี ปน าร ืบ านขนบธรรม นียมประ พณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามใ คงอยูและ ืบตอไปใ อนุชน รุน ลังได ็น
ความ ําคัญ และดํา นินรอยตามแนวทางอันดีงาม และ ง ริม
ารทอง ที่ยวตามประ พณีทองถิ่น และ พื่อใ ประชาชนชาว

อํา ภอ ิง างไดมี วนรวมใน ารทํา ิจ รรมรวม ันและ พื่อใ
ประชาชนอํา ภอใ ล คียงไดมาทอง ที่ยวและรวม ัน ืบทอด
ประ พณีทองถิ่นของอํา ภอ ิง าง ตอไป
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 38 ขอ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,714,611 บาท

งบบุคลากร รวม 1,424,611 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,424,611 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 680,280 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง
ผูอํานวย าร องชาง และนายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญ าร 2

อัตรา        
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 18,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาครองชีพชั่วคราว ใ ับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง นายชางโยธา 2 อัตรา        
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นง ผูอํานวย าร องชาง    
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 635,131 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผูชวยนายชางโยธา ตําแ นง ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร และพนั งานจางทั่วไป ตําแ นง คนงานทั่วไป จํานวน 3

อัตรา        
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 49,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผูชวยนายชางโยธา และตําแ นง ผูชวย จา
นาที่ธุร าร พนั งานจางทั่วไป ตําแ นง คนงานทั่วไป 3 อัตรา   

     
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบด้าเนินงาน รวม 1,290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง ผูอํานวย าร องชาง และนายชางโยธา
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

        

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางออ แบบ อ รางและรับรองแบบ อ รางจางควบคุมงาน อ
ราง ํา รับนิติบุคคล รือบุคคลภายนอ

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางออ แบบ อ รางและรับรองแบบ อ รางจาง
ควบคุมงาน อ ราง ํา รับนิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาใชจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาใชจายอื่น คาประ ันภัยรถ
ยนต คา พ.ร.บ.รถยนต คาจาง มาบริ ารตางๆใน ารจัดทํา ิ่ง
ของ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ินไ มทดแทน และ
ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนใน ารประชุม
ัมมนา และ ารฝึ อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ ตลอดจนคา

ใชจายอื่นๆ คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา คาชดใชคา ีย ายและคา ิน
ไ มทดแทน
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0803.3

/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรั ษาวั ดุ ครุภัณฑ ชนรถยนต รถอี
แต๋น จั รยานยนต ครื่อง จาะคอน รีต ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปริ้น ตอร ป้ายจราจร ไฟ ัญญาณ
จราจร ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรั ษาประ ภทอื่นๆ อยูใน
ประ ภทนี้        
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ค่าวัสดุ รวม 1,090,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน นัง ือ ครื่อง

คิด ลขขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง ดิน อปา า ยางลบ มุด
ประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ และวั ดุ
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้ 
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

      

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาฟว ปลั๊ ไฟ วิตซไฟ ลอดไฟ ายไฟ และ
อื่นๆ ที่ ขาประ ภทรายจายนี้ 
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุ อ ราง จํานวน 800,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ตางๆ ชน ี ไม ทิน นอร ทราย ปูน อิฐ ิน และอื่นๆที่ ขา
ประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

        

   

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ชน แบ็ต ตอรี่ ยางใน ยางนอ ถังดับ
พลิง ตลอดจนวั ดุอื่นๆที่ ขาประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร พื่อใ ไดมาซึ่งวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ชน แผน รือจานบันทึ
ขอมูล อุป รณบันทึ
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ

แบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล แผงแป้นอั ขระ รือ
แป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) และวั ดุ
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ ับรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

        

งานก่อสร้าง รวม 10,074,400 บาท
งบลงทุน รวม 10,074,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,074,400 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานโค ไมตาย มูที่ 4 

(จา นาศาลาไป บานนายทองคํา)
จํานวน 481,000 บาท

ขนาด วาง 3.50 มตรยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 875 ตาราง มตร พรอมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 56 ลําดับที่ 53)
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานโค ไมตาย มูที่4 
(ซอย ลังโรง รียนโค ไมงาม)

จํานวน 410,000 บาท

ขนาด วาง 3.50 มตรยาว 220 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 770 ตาราง มตร พรอมป้าย
โครง าร จํานวน1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อ บ ต. ํา นด
(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
นา 56 ลําดับที่ 54)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานบุงิ้ว มูที่ 7 

(จา บานครูตอย – บานแม งา)
จํานวน 433,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 203 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 812 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 64 ลําดับที่ 78)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน ระตะ คียน มูที่ 1
(จา บานนายจอดแอ็ด–ถนนทางไปบาน ตา ล็ )

จํานวน 426,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 800 ตาราง มตรพรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 44 ลําดับที่ 10)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน ันตินิมิตร มูที่ 11 

(จา บาน มอ ุวจี –บานนางจง ลนี วิลัยวรรณ)
จํานวน 520,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตรยาว 190 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 950 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 77 ลําดับที่ 127)
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองไขน้ํา มูที่ 5 

(จา บานนางดํา ศรีคณิต-คลอง งน้ําชลประทานติดบานนายอรุณ 
โรค ระโท ทองคํา)

จํานวน 302,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตรยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 8 ลําดับที่ 7)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองไขน้ํา มูที่ 5 

(จา บานนายฤชุทัย ใ ญ ระโท – บานนาย มบูรณ บุญ ลี้ยง)
จํานวน 216,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตรยาว 79 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 395 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 2 นา 8 ลําดับที่ 8)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นอง ิน มูที่2 

(จา บานนาง มบูรณ– ะพานขาม มูบาน)
จํานวน 479,000 บาท

ขนาด วาง 4.50 มตรยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 900 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 7 ลําดับที่ 4)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานใ ม มูที่ 8 

(จา บานนายวีระพงษ ูบ ระโท –บานนายดาวรุง รือง แปล ระ
โท )

จํานวน 326,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 153 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 612 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 นา 9 ลําดับที่ 11)
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานใ ม มูที่ 8
(จา นบานนายวิชัยซึม ระโท – ี่แย บานนางวง ดือน โยง ระโท
)

จํานวน 460,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตรยาว 168 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 840 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 9 ลําดับที่ 12)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานใ มคู มือง มูที่ 15

(จา บานนายดี - บานนาง ุนีย)
จํานวน 190,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 89 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 356 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร
จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 24 ลําดับที่ 69)

โครง าร อ รางถนน ินคลุ บานโค วัวนอน มูที่ 6 

(จา ถนนดํา – ไรนาย มมุง ศรีนอ )
จํานวน 222,000 บาท

ขนาด วาง 3.00 มตรยาว 600 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อ รางถนน ินคลุ ไมนอย วา 1,800 ตาราง มตร พรอมป้าย

โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 93

ลําดับที่ 9)

โครง าร อ รางถนน ินคลุ บาน นองใ ญ มูที่ 12 

( ายทาง ขาไรนายประ อบ ิจ ปลิง ระโท –ไรนายอดุลย ขวัญ
มือง)

จํานวน 810,000 บาท

ขนาด วาง 6.00 มตร ยาว 750 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อ รางถนน ินคลุ ไมนอย วา 4,500 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 100 ลําดับที่ 24)
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โครง าร อ รางถนน ินคลุ บานใ ม มูที่ 8
(บานนายอุทัย ศียร ระโท  ทาง ขาไร– น ันติ ุขไปไรนางยุภา
รัตน ชํานาญ ิจ)

จํานวน 866,000 บาท

ขนาด วาง 3.50 มตร ยาว 2,000 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อ รางถนน ินคลุ ไมนอย วา 7,000 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 27 ลําดับที่ 4)

โครง ารขุดรื้อคันทาง ดิมแลวบดทับทาง ขาไรบาน ันติ ุข มูที่ 10

 

(ซอย 3 -ฝั่งตะวันออ )

จํานวน 57,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 1,000 มตร รือมีพื้นที่ขุดรื้อบดอัด
ไมนอย วา 4,000 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่ อบต
. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 นา 34 ลําดับที่ 18)

โครง ารขุดรื้อคันทาง ดิมแลวบดทับทาง ขาไรบาน ันติ ุข มูที่ 10

 

(ซอย 6 จา ถนน ลั  –อุทธยานตะวันออ )

จํานวน 51,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 900 มตร รือมีพื้นที่ขุดรื้อบดอัดไม
นอย วา 3,600 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่ อบต
. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 นา 34 ลําดับที่ 17)
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โครง ารขุดรื้อคันทาง ดิมแลวบดทับบาน ระตะ คียน มูที่ 1 

(จา บุ ลวย –น้ําผุด)
จํานวน 111,000 บาท

ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 2,600 มตร รือมีพื้นที่ขุดรื้อบดอัด
ไมนอย วา 7,800 ตาราง มตร พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1

ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 1 นา 28 ลําดับที่ 1)

โครง ารขุดรื้อคันทาง ดิมแลวบดทับบาน วย ตยพัฒนา มูที่ 14

(จา บานนายคม ัน–ไรนาย จิม)
จํานวน 80,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 1,400 มตร รือมีพื้นที่ขุดรื้อบดอัด
ไมนอย วา 5,600 ตาราง มตร
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 33 ลําดับที่ 29)

โครง ารซอมแซมถนนลาดยางบาน ันติ ุข มูที่ 10 

(จา นทิศใตทายบาน ันติ ุข มูที่ 10– ถนนที่ทํา ิน)
จํานวน 411,800 บาท

ขนาด วาง 7.00 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลาดยางไมนอย วา 1,400 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 13 ลําดับที่ 25)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบานโค วัวนอน มูที่ 6 

(จา ถนนดํา– ไรนางโปรง)
จํานวน 60,000 บาท

ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 470 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 1,410 ตาราง มตร
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 นา 30 ลําดับที่ 7)
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โครง ารซอมแซมถนนลู รังบานโค วัวนอน มูที่ 6 

(จา ไรผูใ ญณรงค – ไรนาย งษ)
จํานวน 50,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 300 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 1,200 ตาราง มตร
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 นา 30 ลําดับที่ 6)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบานบุงิ้ว มูที่ 7 

(จา ป่ายางนายดํารงรั ษ อิ่ม ระโท – ไรนางนาง อินมา)
จํานวน 141,000 บาท

ขนาด วาง 3.30 มตร ยาว 1,000 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 3,300 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อ บ ต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 26 ลําดับที่ 3)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน ันตินิมิตร มูที่ 11 

(จา ไรนาง ชา ยวง ระโท – ไรนางรําพรรณ ุลพิมาย)
จํานวน 257,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 1,500 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 6,000 ตาราง มตร พรอม
ป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อ บ ต
. ํา นด
(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 28 ลําดับที่ 8)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน ันติพัฒนา มูที่ 13 

(ซอย 2 ครึ่ง ย ระดับถนน)
จํานวน 248,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 900 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 3,600 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 19 ลําดับที่ 47)
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โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน ันติพัฒนา มูที่ 13 

(ซอย 3 ทั้งซอยใ ทอ 1 จุด)
จํานวน 204,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 950 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 4,750 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 นา 19 ลําดับที่ 48)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน ันติพัฒนา มูที่ 13 

(ซอย 4 จา ป้ายอุทยานรอบ ขตป่าอุทยาน- ัวซอย 2)

จํานวน 459,000 บาท

ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 1,950 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 9,750 ตาราง มตร พรอม
ป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบที่ อบต
. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 นา 20 ลําดับที่ 51)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน วย ตยพัฒนา มูที่ 14 

(จา ไรนายแตง –ไรนาย ํา ภา)
จํานวน 154,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 900 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 3,600 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 33 ลําดับที่ 26)
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โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน วย ตยพัฒนา มูที่ 14 

(จา ไรนายพิทั ษ – ขายายแจม)
จํานวน 146,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 850 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 3,400 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 33 ลําดับที่ 27)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน วย ตยพัฒนา มูที่ 14 

(จา ไรนาย นียน–ไรนาย มี)
จํานวน 218,000 บาท

ขนาด วาง 3.50 มตร ยาว 1,450 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 5,075ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 32 ลําดับที่ 25)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบาน วย ตยพัฒนา มูที่ 14 

(จา วัดป่า วย ตย –ไรนาง าร)
จํานวน 240,000 บาท

ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 1,400 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 5,600 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 32 ลําดับที่ 24)
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โครง ารซอมแซมถนนลู รังบานใ มคู มือง มูที่ 15 

(จา ถนนดําไรนายประภรณ–วัดใ ม ามัคคีธรรม)
จํานวน 278,000 บาท

ขนาด วาง 3.50 มตร ยาว 1,850 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 6,475 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 นา 35 ลําดับที่ 36)

โครง ารซอมแซมถนนลู รังบานใ มคู มือง มูที่ 15 

(จา บานนายอุทัย ศียร ระโท –ทางบุลื่น)
จํานวน 224,000 บาท

ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 1,080 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนลู รังไมนอย วา 3,240 ตาราง มตร
พรอมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 นา 35 ลําดับที่ 35)

โครง ารวางทอระบายน้ําบาน ระตะ คียน มูที่ 1 

(จา บานนายจอดแอ็ด ด ระโท – ถนน ระตะ คียนโค ตา ล็ )
จํานวน 23,600 บาท

ทอขนาด 0 0.80 มตร จํานวน10 ทอน
รายละ อียดตามแบบที่ อบต. ํา นด
(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 นา 6 ลําดับที่ 1)

คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง จํานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ รางใ
ามารถใชงานไดตามป ติและบํารุงรั ษาประ ภทอื่นๆ อยูใน

ประ ภทนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คา งินชด ชยคางาน อ รางตาม ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคา งินชด ชยคางาน อ รางตาม ัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K)

ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837

ลงวันที่ 11 ันยายน 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,412,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,179,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,179,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 599,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ับพนั งาน วนตําบล ตําแ นง ผูอํานวย
าร อง ง ริม าร ษตร และตําแ นง นั วิชา าร ษตรปฏิบัติ
าร/ชํานาญ าร องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน และ รือ

ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้    
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
.2542     
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นง พนั งาน วนตําบล
ตําแ นง ผูอํานวย าร อง ง ริม าร ษตร
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้   
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542     
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 494,400 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทน ใ ับพนั งานจางตามภาร ิจ
ตําแ นง ผูชวย จาพนั งานธุร าร และพนั งานจาง
ตําแ นง คนงานทั่วไป องค ารบริ าร วนตําบล ระตะ คียน
และ รือตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้    
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 43,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผูชวย จาพนั งานธุร าร และพนั งาน
จาง ตําแ นง คนงานทั่วไป และ รือ ตําแ นงตามแผนอัตรา
ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้   
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542     
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

งบด้าเนินงาน รวม 233,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง ผูอํานวย าร อง ง ริม าร ษตร และ รือ
ตําแ นงตามแผนอัตรา ําลัง ามป
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา บี้ยประ ัน จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ปน บี้ยประ ัน รถจั รยานยนต ทะ บียน 1 ต 2376

และรถฟารมแทร ตอรทะ บียน ตช 6381 อยูในความรับผิด
ชอบของ อง ง ริม าร ษตร
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน ารจัดทํา
ประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

และแ ไข พิ่ม ติม    

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน คาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ ารฝึ
อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตาง ๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557     
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ปนไปตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน    

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา และ ารฝึ อบรม รือ าร
ศึ ษาอบรมตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน คาลงทะ บียนใน ารประชุม ัมมนา และ ารฝึ
อบรม รือ ารศึ ษาอบรมตางๆ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557     

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:26 นา : 114/122



โครง ารทําแปลงขยายพันธุ ญาแฝ พื่อ ง ริม ารใชประโยชน
จา ญาแฝ   ศูนยบริ ารถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจํา
ตําบล ระตะ คียน

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ ญาแฝ พื่อใ ษตร รไดนํา ญา
แฝ ไปใชประโยชนในดานตางๆ โดยจาย ปนคาใชจาย ชน คา
วั ดุ อุป รณ และรายจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

-พระราชบัญญัตื ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 แ ไข พิ่ม ติม มาตรา 68

(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 105 ขอ7)

โครง ารอบรม ษตร รผูปลู ขาว พื่อลดตนทุน พิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจา โรค

จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามโครง ารอบรม ษตร รผูปลู ขาว พื่อลด
ตนทุน พิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจา โรค ใ ษตร ร มีความ
รูใน ารลดตนทุน พิ่มผลิต ารใชจุลินทรียใน ารป้อง ัน ําจัด
โรคขาว ชน คาวั ดุ อุป รณ คาอา าร อา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยว
ของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

-พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ไข
พิ่ม ติม มาตรา 68   

(ปรา ฏแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
นา 39 ขอ 2)
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โครง ารอบรม ง ริมอาชีพดานปศุ ัตว ศูนยบริ ารถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตรประจําตําบล ระตะ คียน

จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามโครง ารอบรม ง ริมอาชีพดานปศุ
ัตว ศูนยบริ ารถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจําตําบล ระ

ตะ คียน พื่อใ ษตร รมีความรูและทั ษะใน าร ลี้ยง ัตว
ศรษฐ ิจในแตละชนิด ชน คาวั ดุ อุป รณ คาอา าร อา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

-พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ไข
พิ่ม ติม มาตรา 68   

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2564) นา 103

ขอ 1)

โครง ารอบรมใ ความรูดาน าร ษตรศูนยบริ ารถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตรประจําตําบล ระตะ คียน

จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามโครง ารอบรมโครง ารอบรมใ ความรู
ดาน าร ษตร ศูนยบริ ารถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจํา
ตําบล ระตะ คียน พื่อใ ษตร รมีความรูและทั ษะใน าร
ลี้ยง ัตว ศรษฐ ิจในแตละชนิด ชน คาวั ดุ อุป รณ คา
อา าร อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคาใช
จายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

-พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ไข
พิ่ม ติม มาตรา 68

(ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2564)
นา 108 ขอ 13 )  
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรั ษา วั ดุ ครุภัณฑ ชน รถฟารม
แทร ตอร รถจั รยานยนต ครื่องตัด ญา ครื่องพนยา ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องพิมพ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรั ษา
ทรัพย ินอื่นๆ ที่อยูในประ ภทนี้ ปนไปตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน ารนํามาตั้ง

งบประมาณ ดังนี้       
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่อง
แตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560       
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562      

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22

มิถุนายน 2552      

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24

ม ราคม 2561      

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29

มีนาคม 2562      

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2564      

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563      

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563      
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธความรูดาน
าร ษตรตาง ๆ ชน ารจัดบอรดประชา ัมพันธ แผน

ป้าย ประ าศ วาร าร แผนพับ และอื่น ๆที่ ขาประ ภทรายจาย
นี้ ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปน
อํานาจใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง จําแน ปนดังนี้ วั ดุคง
ทน ชน ไขควง ประแจ แมแรงฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถ
ยนต น้ํามัน บรค นอตและ รู พลา น้ํา ลั่น ฯลฯ และวั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียร บรค ครัช แบต ตอรี่ ระจ มอง
ขาง ฯลฯ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุอุป รณทาง าร
ษตร ชน ตนไม ปุ๋ย พันธุไม ยาป้อง ัน ําจัดศัตรูพืช วั ดุ

ตรวจวินิจฉัยดินและน้ํา และอื่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจายประ ภท
นี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธความรูดาน
าร ษตรตางๆ ชน ารจัดบอรดประชา ัมพันธ แผน

ป้าย ประ าศ วาร าร แผนพับ และอื่นๆ ที่ ขาประ ภทรายจาย
นี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
ขอมูล ทปบันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร มึ พิมพ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของและ ขา
ประ ภทรายจายนี้
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร รั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ฉลิมพระ ียรติ พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี
ินทรม าชิราลง รณฯ พระวชิร ลา จาอยู ัว รัช าลที่ ๑๐ พื่อ
ปน าร พิ่มพื้นที่ ี ขียวและ รางป่าชุมชน พื่อ ปนแ ลงอา ารใ
ับประชาชนตําบล ระตะ คียนไดใชประโยชนรวม ัน โดยจาย
ปนคาใชจาย ชน คาวั ดุ อุป รณ คาอา าร อา ารวางพรอม
ครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.6

/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รื่องโครง าร “รั น้ํา รั
ป่า รั ษาแผนดิน”   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0801.6/ว1070 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รื่องโครง าร “รั
น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน”    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470

ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6

/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน2562

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 106 ขอ 9 )   

วันที่พิมพ : 23/8/2564  13:37:26 นา : 120/122



โครง ารดูแลและบํารุงแปลงปลู ตนไมบริ วณพื้นที่ าธารณะ ดง
ดาน มูที่ 1 ตําบล ระตะ คียน

จํานวน 5,000 บาท

พื่อดูแลและบํารุงรั ษาแปลงปลู ตนไมที่ปลู ตาม ิจ รรมตางๆ
ในทุ ปงบประมาณที่ผานมาบริ วณพื้นที่ าธารณะดงดาน มูที่ 1
ตําบล ระตะ คียน พื่อ พิ่มพื้นที่ ี ขียวและ ปนแ ลงอา ารใ
ับประชาชน โดยจาย ปนคาใชจาย ชน คาวั ดุ อุป รณ และ

รายจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนฐานอํานาจ
ใน ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0801.6/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รื่องโครง าร “

รั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน”   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0801.6/ว1070 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รื่องโครง าร “รั

น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน”    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470

ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560   

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) นา 109

ขอ16)
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โครง าร นับ นุน ารดํา นิน ารโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน
นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามโครง าร นับ นุน ารดํา นิน ารโครง าร
อนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
ุมารี โดยมีวัตถุประ งค พื่อ นองพระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐา

ธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
ุมารี ตาม ิจ รรมของ ารดํา นิน ารโครง ารอนุรั ษพันธุ รรม

พืช โดยจาย ปนคาใชจาย ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
วั ดุ อุป รณ และรายจายอื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวของ
ปนไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ปนอํานาจใน
ารนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470

ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6

/ว1424 ลงวันที่ 4 มษายน 2562

(ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) นา 108

ขอ 15)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เงินส้ารองจาย 458,030

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,679,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,960

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,158,440

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เงินส้ารองจาย 458,030

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,679,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,960

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,158,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 946,080 1,424,376 378,640 166,320

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,487,220 369,300 2,120,208 415,500 615,360

เงินประจ้าต้าแหนง 231,000 21,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

93,780 12,240 134,400 8,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

80,220 98,340 15,000

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,240,000 144,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 635,131 494,400 4,044,947

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

680,280 599,400 9,287,268

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

18,000 266,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

49,200 43,200 285,960

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

82,500 45,000 15,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 60,000 80,000 50,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาดสถาน
ที่ราชการ

84,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 100,000 30,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานท้าความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

10,000 10,000 172,500

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 60,000 20,000 280,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาดสถาน
ที่ราชการ

84,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 130,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานท้าความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000

คาจ้างออกแบบกอสร้าง
และรับรองแบบกอสร้าง
จ้างควบคุมงานกอสร้าง
ส้าหรับนิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชน

50,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000

คาจ้างออกแบบกอสร้าง
และรับรองแบบกอสร้าง
จ้างควบคุมงานกอสร้าง
ส้าหรับนิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก

100,000 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชน

50,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

50,000 50,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  คาใช้จาย
อื่นคาของรางวัล หรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ พวงมาลา คา
ชดใช้ความเสียหายและ
คาสินไหมทดแทน

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  คาใช้จาย
อื่นคาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชด
ใช้คาเสียหายและคาสิน
ไหมทดแทน

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายอื่น

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  คาใช้จาย
อื่นคาของรางวัล หรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ พวงมาลา คา
ชดใช้ความเสียหายและ
คาสินไหมทดแทน

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  คาใช้จาย
อื่นคาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชด
ใช้คาเสียหายและคาสิน
ไหมทดแทน

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายอื่น

30,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการคาใช้จายอื่น 
คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา คาชดใช้คา
เสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

90,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาเบี้ยประกัน

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

116,500 8,000 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา และการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษา
อบรมตางๆ

โครงการ รักน้้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการคาใช้จายอื่น 
คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา คาชดใช้คา
เสียหายและคาสินไหม
ทดแทน

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 10,000

คาเบี้ยประกัน 3,000 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

164,500

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา และการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษา
อบรมตางๆ

10,000 10,000

โครงการ รักน้้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

20,000 20,000

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 12/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการก้าจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน

20,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติประจ้าป 2565

85,000

โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” ครั้ง
ที่ 24

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อ้านวยความปลอดภัย
ทางถนน

20,000

โครงการจัดท้าเอกสาร 
วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

50,000

โครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะ

30,000

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบ้าเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการก้าจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน

20,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติประจ้าป 2565

85,000

โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” ครั้ง
ที่ 24

500,000 500,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อ้านวยความปลอดภัย
ทางถนน

20,000

โครงการจัดท้าเอกสาร 
วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

50,000

โครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะ

30,000

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบ้าเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลและบ้ารุง
แปลงปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่สาธารณะ ดงดาน 
หมูที่ 1 ต้าบลสระ
ตะเคียน

โครงการท้าแปลงขยาย
พันธุ์หญ้าแฝกเพื่อสง
เสริมการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก  ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน

โครงการนิทรรศการผล
งานของหนู

20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการบ้านเมืองนาอยู
และปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลและสงเสริม
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลและบ้ารุง
แปลงปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่สาธารณะ ดงดาน 
หมูที่ 1 ต้าบลสระ
ตะเคียน

5,000 5,000

โครงการท้าแปลงขยาย
พันธุ์หญ้าแฝกเพื่อสง
เสริมการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก  ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน

5,000 5,000

โครงการนิทรรศการผล
งานของหนู

20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการบ้านเมืองนาอยู
และปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลและสงเสริม
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

35,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
ในชุมชน

15,000

โครงการฝกทบทวน
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพต้าบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะ
สั้น)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

5,000 5,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

35,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
ในชุมชน

15,000

โครงการฝกทบทวน
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพต้าบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะ
สั้น)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระธรรมทูต
สงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

360,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

70,000

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรู้ต้าบลสระ
ตะเคียน

5,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ

35,000

โครงการสงเสริมสัปดาห์
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมเยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระธรรมทูต
สงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

360,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

70,000

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรู้ต้าบลสระ
ตะเคียน

5,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ

35,000

โครงการสงเสริมสัปดาห์
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมเยาวชน

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ด้าเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,615,425

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ด้าเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,615,425

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

5,000 5,000

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

20,000 20,000

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวน
ต้าบลฯ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการเกษตรศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด

15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 40,000 30,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 2,067,610 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวน
ต้าบลฯ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการเกษตรศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด

15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 800,000 830,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000 245,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,137,610

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 210,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 20,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสนาม 7,000

วัสดุส้านักงาน 150,000 30,000 30,000 10,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 40,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 125,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000 40,000

คาไฟฟ้า 255,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานส้านัก
งาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสนาม 7,000

วัสดุส้านักงาน 30,000 10,000 260,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 125,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

92,000

คาไฟฟ้า 315,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานส้านัก
งาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด้า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวด้า 
(18หน้า/นาที)

2,600

ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร 12,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต

22,000

เต็นท์ทรงโค้ง 25,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 25,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

คาบ้ารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด้า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวด้า 
(18หน้า/นาที)

2,600

ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร 12,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต

22,000

เต็นท์ทรงโค้ง 25,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 25,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

คาบ้ารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4 

(จากหน้าศาลาไป บ้าน
นายทองค้า)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่4 (ซอย
หลังโรงเรียนโคกไม้งาม)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
บุงิ้ว หมูที่ 7 

(จากบ้านครูต้อย – บ้าน
แมสงา)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระตะเคียน หมูที่ 1
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด–
ถนนทางไปบ้านเตา
เหล็ก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สันตินิมิตร หมูที่ 11 

(จากบ้านหมอสุวจี –
บ้านนางจงกลนี วิลัย
วรรณ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4 

(จากหน้าศาลาไป บ้าน
นายทองค้า)

481,000 481,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่4 (ซอย
หลังโรงเรียนโคกไม้งาม)

410,000 410,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
บุงิ้ว หมูที่ 7 

(จากบ้านครูต้อย – บ้าน
แมสงา)

433,000 433,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระตะเคียน หมูที่ 1
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด–
ถนนทางไปบ้านเตา
เหล็ก)

426,000 426,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สันตินิมิตร หมูที่ 11 

(จากบ้านหมอสุวจี –
บ้านนางจงกลนี วิลัย
วรรณ)

520,000 520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองไขน้้า หมูที่ 5 

(จากบ้านนางด้า ศรี
คณิต-คลองสงน้้าชล
ประทานติดบ้าน
นายอรุณ โรคกระโท
กทองค้า)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองไขน้้า หมูที่ 5 

(จากบ้านนายฤชุทัย 
ใหญกระโทก– บ้านนาย
สมบูรณ์ บุญเลี้ยง)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองหิน หมูที2่ 

(จากบ้านนางสมบูรณ–์
สะพานข้ามหมูบ้าน)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม หมูที่ 8 

(จากบ้านนายวีระพงษ์ 
สูบกระโทก–บ้านนาย
ดาวรุงเรือง แปลกกระ
โทก)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองไขน้้า หมูที่ 5 

(จากบ้านนางด้า ศรี
คณิต-คลองสงน้้าชล
ประทานติดบ้าน
นายอรุณ โรคกระโท
กทองค้า)

302,000 302,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองไขน้้า หมูที่ 5 

(จากบ้านนายฤชุทัย 
ใหญกระโทก– บ้านนาย
สมบูรณ์ บุญเลี้ยง)

216,000 216,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองหิน หมูที2่ 

(จากบ้านนางสมบูรณ–์
สะพานข้ามหมูบ้าน)

479,000 479,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม หมูที่ 8 

(จากบ้านนายวีระพงษ์ 
สูบกระโทก–บ้านนาย
ดาวรุงเรือง แปลกกระ
โทก)

326,000 326,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 34/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม หมูที่ 8
(จากเส้นบ้านนายวิชัย
ซึมกระโทก–สี่แยกบ้าน
นางวงเดือน โยงกระโท
ก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15

(จากบ้านนายดี - บ้าน
นางสุนีย์)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากถนนด้า – ไรนาย
สมมุง ศรีนอก)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านหนองใหญ 
หมูที่ 12 

(สายทางเข้าไรนาย
ประกอบกิจ ปลิงกระโท
ก–ไรนายอดุลย์ ขวัญ
เมือง)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 35/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม หมูที่ 8
(จากเส้นบ้านนายวิชัย
ซึมกระโทก–สี่แยกบ้าน
นางวงเดือน โยงกระโท
ก)

460,000 460,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15

(จากบ้านนายดี - บ้าน
นางสุนีย์)

190,000 190,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากถนนด้า – ไรนาย
สมมุง ศรีนอก)

222,000 222,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านหนองใหญ 
หมูที่ 12 

(สายทางเข้าไรนาย
ประกอบกิจ ปลิงกระโท
ก–ไรนายอดุลย์ ขวัญ
เมือง)

810,000 810,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 36/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านใหม หมูที่ 
8

(บ้านนายอุทัย เศียรกระ
โทก ทางเข้าไร–เส้น
สันติสุขไปไรนางยุภา
รัตน์ ช้านาญกิจ)

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับทางเข้า
ไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10

 

(ซอย 3 -ฝั่งตะวันออก)

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับทางเข้า
ไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10

 

(ซอย 6 จากถนนหลัก –
อุทธยานตะวันออก)

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับบ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1 

(จากบุกล้วย –น้้าผุด)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 37/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านใหม หมูที่ 
8

(บ้านนายอุทัย เศียรกระ
โทก ทางเข้าไร–เส้น
สันติสุขไปไรนางยุภา
รัตน์ ช้านาญกิจ)

866,000 866,000

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับทางเข้า
ไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10

 

(ซอย 3 -ฝั่งตะวันออก)

57,000 57,000

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับทางเข้า
ไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10

 

(ซอย 6 จากถนนหลัก –
อุทธยานตะวันออก)

51,000 51,000

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับบ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1 

(จากบุกล้วย –น้้าผุด)

111,000 111,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 38/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับบ้านห้วย
เตยพัฒนา หมูที่ 14

(จากบ้านนายคมสัน–ไร
นายเจิม)

โครงการซอมแซมถนน
ลาดยางบ้านสันติสุข หมู
ที่ 10 

(จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้าน
สันติสุข หมูที่ 10– ถนน
ที่ท้ากิน)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากถนนด้า– ไรนาง
โปรง)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากไรผู้ใหญณรงค์ – 
ไรนายหงษ์)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 

(จากป่ายางนายด้ารง
รักษ์ อิ่มกระโทก– ไร
นางนาง อินมา)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 39/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับบ้านห้วย
เตยพัฒนา หมูที่ 14

(จากบ้านนายคมสัน–ไร
นายเจิม)

80,000 80,000

โครงการซอมแซมถนน
ลาดยางบ้านสันติสุข หมู
ที่ 10 

(จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้าน
สันติสุข หมูที่ 10– ถนน
ที่ท้ากิน)

411,800 411,800

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากถนนด้า– ไรนาง
โปรง)

60,000 60,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 

(จากไรผู้ใหญณรงค์ – 
ไรนายหงษ์)

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 

(จากป่ายางนายด้ารง
รักษ์ อิ่มกระโทก– ไร
นางนาง อินมา)

141,000 141,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 40/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 

(จากไรนางเช้า ยวงกระ
โทก– ไรนางร้าพรรณ 
กุลพิมาย)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับ
ถนน)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 3 ทั้งซอยใสทอ 1 
จุด)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 4 จากป้ายอุทยาน
รอบเขตป่าอุทยาน-หัว
ซอย 2)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 41/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 

(จากไรนางเช้า ยวงกระ
โทก– ไรนางร้าพรรณ 
กุลพิมาย)

257,000 257,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับ
ถนน)

248,000 248,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 3 ทั้งซอยใสทอ 1 
จุด)

204,000 204,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านสันติพัฒนา 
หมูที่ 13 

(ซอย 4 จากป้ายอุทยาน
รอบเขตป่าอุทยาน-หัว
ซอย 2)

459,000 459,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 42/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายแตง –ไร
นายส้าเภา)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายพิทักษ์ –เขา
ยายแจม)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายเสนียน–ไร
นายสมี)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากวัดป่าห้วยเตย –ไร
นางหาร)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากถนนด้าไรนายประ
ภรณ์–วัดใหมสามัคคี
ธรรม)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 43/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายแตง –ไร
นายส้าเภา)

154,000 154,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายพิทักษ์ –เขา
ยายแจม)

146,000 146,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากไรนายเสนียน–ไร
นายสมี)

218,000 218,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 

(จากวัดป่าห้วยเตย –ไร
นางหาร)

240,000 240,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากถนนด้าไรนายประ
ภรณ์–วัดใหมสามัคคี
ธรรม)

278,000 278,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 44/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากบ้านนายอุทัย เศียร
กระโทก–ทางบุลื่น)

โครงการวางทอระบาย
น้้าบ้านสระตะเคียน หมู
ที่ 1 

(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด 
สดกระโทก– ถนนสระ
ตะเคียนโคกเตาเหล็ก)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี (องค์ประจ้า
อ้าเภอเสิงสาง)

อาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียน

3,721,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

รวม 18,005,390 13,016,000 654,540 12,743,959 2,385,140 1,093,960 50,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 45/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 

(จากบ้านนายอุทัย เศียร
กระโทก–ทางบุลื่น)

224,000 224,000

โครงการวางทอระบาย
น้้าบ้านสระตะเคียน หมู
ที่ 1 

(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด 
สดกระโทก– ถนนสระ
ตะเคียนโคกเตาเหล็ก)

23,600 23,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี (องค์ประจ้า
อ้าเภอเสิงสาง)

40,000 40,000

อาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียน

3,721,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

รวม 685,000 12,789,011 1,447,000 62,880,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  13:42:53 หน้า : 46/46


