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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน
อํา ภอ วย ถลง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

16,511,600 บาท

รวม

16,511,600 บาท

รวม

16,511,600 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ป็นคา งิน มทบ องทุน
ประ ัน ังคมใ พนั งานจาง ( 5 ) จํานวน 23 อัตรา ฐาน
อํานาจ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 พระราช
บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 ละพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2561
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จํานวน

30,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด
ทนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ปี ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุดที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 พระราช
บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 ละพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2561
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ตั้งไว 10,891,200.- บาท จํานวน 1,389 ราย
รายละ อียดดังนี้
พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพ ใ ผู ูงอายุ ใน ขต อบต. ลุง
ตะ คียน บบขั้นบันได รายละ อียดดังนี้
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 60 –69 ปี จํานวน 839 คนๆ
ละ 600 บาท 12 ดือน ป็น งิน 6,040,800 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 70 –79 ปี จํานวน 396 คนๆ
ละ 700 บาท 12 ดือน ป็น งิน 3,326,400 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 80 –89 ปี จํานวน 135 คนๆ
ละ 800 บาท 12 ดือน ป็น งิน 1,296,000 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 90 ปีขึ้นไป ปี จํานวน 19 คนๆ
ละ 1,000 บาท 12 ดือน ป็น งิน 228,000 บาท
ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยัง
ชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 75 ขอ 57 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,891,200 บาท
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จํานวน

4,394,400 บาท

จํานวน

126,000 บาท

ตั้งไว 4,394,400 บาท พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ผูพิ าร
ใน ขต อบต. ลุงตะ คียน จํานวน 451 คน รายละ อียดดังนี้
- ผูพิ ารอายุต่ํา วา 18 ปี จํานวน 27 รายๆละ 12,000
บาท/ปี /คน ป็น งิน 324,000 บาท
- ผูพิ ารอายุมา วา 18 ปีขึ้นไป จํานวน 424 รายๆ
ละ 9,600/ปี/คน ป็น งิน 4,070,400 บาท
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยความพิ ารใ
คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยความพิ ารใ
คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 75 ขอ 58 ( ํานั งานปลัด)
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
ตั้งไว จํานวน 126,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพ ใ ผูป่วยโรค อด ใน ขต อบต
. ลุงตะ คียน จํานวน 21 รายๆ ละ 6,000.- บาท/ปี จาย
ดือนละ 500 บาท ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย
งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 75 ขอ 59 ( ํานั งานปลัด)
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งิน ํารองจาย

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

470,000 บาท

ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจายใน ิจ ารอันจํา ป็น รง
ดวน ฉุ ฉิน ไม ามารถคาด ารณไดลวง นา บรร ทาความ
ดือดรอนของประชาชน ชน วาตภัย น้ําทวม ภัย
ลง อัคคีภัย ภัย นาว งานประปา ละ าธารณภัย
อื่นๆ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 ุมภาพันธ 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.4 / ว 1173 ลงวัน
ที่ 15 มิถุนายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4 / ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 ิง าคม 2560
รายจายตามขอผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)
ตั้งไว 470,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น 1 ปอร ซ็นตของ งินรายได พ.ศ
. 2563 ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต
. ดวนที่ ุดที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ
.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
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งิน มทบ องทุนประ ัน ุขภาพตําบล ลุงตะ คียน

จํานวน

200,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

11,375,580 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,117,180 บาท

รวม

3,435,120 บาท

จํานวน

514,080 บาท

ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน
ุขภาพตําบล ลุงตะ คียน มทบ งินไมนอย วารอย
ละ 40 รณีรายไดขององค รป ครอง วนทองถิ่น ไมรวม งิน
อุด นุน ตั้ง ต 6 ถึง 20 ลานบาท ของ งิน มทบ จา ป ช
.ประมาณ 380,000.- บาท ตั้งไว 200,000 บาท ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น
ตั้งไว 514,080.- บาท พื่อจาย ป็นคา งิน ดือน ใ นาย
องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ละรองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย
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 ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 ( ํานั งาน
ปลัด)
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คาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

ตั้งไว 42,120.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจํา
ตํา นงใ นาย องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ละ
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557 ( ํานั งานปลัด)
คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

ตั้งไว 42,120.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษใ
นาย องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ละรองนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือนฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557 ( ํานั งานปลัด)
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

ตั้งไว 86,400.- บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ลขานุ าร
นาย องค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557 ( ํานั งานปลัด)
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนทองถิ่น
ตั้งไว 2,750,400.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน 1 คน คาตอบ
ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน 1 คน คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล
ลุงตะ คียน 28 คน คาตอบ ทน ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน 1 คนตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือนฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 ( ํานั งานปลัด )

86,400 บาท

2,750,400 บาท

นา : 8/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ตั้งไว 4,257,180.- บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 11 อัตรา พรอมทั้ง
งินปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ละคุณวุฒิฯ พื่อจาย ป็น งิน
ดือน ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ( ํานั งานปลัด) ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น รายละ อียดดังนี้
1. ตํา นงปลัด อบต.
2. ตํา นงรองปลัด อบต.
3. ตํา นง ัว นา ํานั งานปลัด
4. ตํา นงนั ทรัพยา รบุคคลชํานาญ าร
5. ตํา นงนั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร
6. ตํา นงนั วิ คราะ นโยบาย ละ ผนชํานาญ าร
7. ตํา นงนิติ รชํานาญ าร
8. ตํา นง จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยชํานาญ
งาน
9. ตํา นง จาพนั งานธุร ารชํานาญงาน
10. ตํา นงนั วิชา าร ษตรร ป ./ช .
11. ตํา นง จาพนั งาน าธารณ ุข ปง./ชง

รวม

5,682,060 บาท

จํานวน

4,257,180 บาท

นา : 9/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ตั้งไว 24,000 - บาท พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว
ละ งิน พิ่มตางๆ ใ พนั งาน วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น รายละ อียดดัง
นี้
( ํานั งานปลัด) ใ
1.ตํา นง จาพนั งาน าธารณ ุข ปง./ชง.

จํานวน

24,000 บาท

นา : 10/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

งินประจําตํา นง
ตั้งไว 168,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ตํา นงนั บริ ารงาน
องค ารบริ าร วนตําบล นั บริ ารงานทั่วไป จํานวน 3
อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น รายละ อียดดัง
นี้
( ํานั งานปลัด) ใ
1. ตํา นงปลัด อบต.
2. ตํา นงรองปลัด อบต.
3. ตํา นง ัว นา ํานั ปลัด

จํานวน

168,000 บาท

นา : 11/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

คาจางลู จางประจํา
ตั้งไว 293,400.- บาท พื่อจาย ป็นคาจางประจําใ ลู จาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั
งาน ปลัด) ใ
1. ตํา นงนั จัด ารงานทั่วไป

จํานวน

293,400 บาท

นา : 12/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

คาตอบ ทนพนั งานจาง
ตั้งไว 807,480.- บาท ย ป็น
- ตํา นงพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 591,480
.- บาท พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 3
อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด) ใ
1. ตํา นงผูชวยนั วิชา าร ษตร
2. ตํา นง จาพนั งานพัฒนาชุมชน
3. ตํา นงพนั งานขับรถบรรทุ น้ํา อน ประ งค
- ตํา นงพนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 216,000.- บาท พื่อ
จาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใช
จาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด) ใ
1. ตํา นง มบาน 2 อัตรา

จํานวน

807,480 บาท

นา : 13/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
ตั้งไว 48,000.- บาท ย ป็น
- ตํา นงพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 24,000
.- บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ละ งิน พิ่มตาง ๆ ใ
พนั งานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ( ํานั งานปลัด) 1 อัตรา ใ
1. ตํา นง
พนั งานขับรถบรรทุ น้ํา 1 อัตรา
- ตํา นงพนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 24,000.- บาท พื่อ
จาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ละ งิน พิ่มตาง ๆ ใ พนั งาน
จาง จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด) ใ
1. ตํา นง มบาน 2 อัตรา

จํานวน

48,000 บาท

นา : 14/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

งินอื่น ๆ
ตั้งไว 84,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือนใ ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด) ใ
1. ตํา นงปลัด อบต.

จํานวน

84,000 บาท

นา : 15/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

2,093,400 บาท

รวม

541,400 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 300,000.- บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
องค ารบริ าร วนตําบล ชน คาตอบ ทน อปพร. คาตอบ
ทนบุคคล รือคณะ รรม ารผูรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจาง ละ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯลฯ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งินรางวัลประจําปี) ํา รับ
พนั งาน วนทองถิ่น ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นราย
จายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละคาตอบ
ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ ํา รับจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติ
งานใ ับองค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน รวมทั้งขา
ราช าร พนั งาน วนตําบลที่ขอตัวมาชวยราช าร ( ํานั งาน
ปลัด)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ละ
ลู จาง ตั้งจายจา งินรายได ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ วลา
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( ํานั งาน
ปลัด)

นา : 16/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

คา ชาบาน

จํานวน

132,000 บาท

จํานวน

89,400 บาท

ตั้งไว 132,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน
วนตําบล จํานวน 4 ราย ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 2381 ลงวันที่ 17
มษายน 2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน
ของขาราช าร วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารทําประ ันภัยทรัพย ิน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ( ํานั งานปลัด) ใ
1.
2.
3.
งาน
4.

ตํา นงปลัด อบต.
ตํา นงรองปลัด อบต.
ตํา นง จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยชํานาญ
ตํา นง จาพนั งานธุร ารชํานาญงาน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
ตั้งไว 89,400.- บาท พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ใ
ผูบริ าร พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ละลู จาง
ประจํา ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่ว
ไป ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย าร บิ งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ.2560 ( ํานั งาน
ปลัด )

นา : 17/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

ค่าใช้สอย

รวม

1,112,000 บาท

จํานวน

867,000 บาท

ตั้งไว 867,000.- บาท พื่อจาย ป็น คาจาง มา ี่ยว ับ าร
โฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ โทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ
คาลางฟิลมอัดขยายรูป คาวาร าร , นัง ือพิมพ คาจาง
มาบุคคล จํานวน 6 อัตรา ประ อบดวย จาง มา รง
งาน / นั าร จํานวน 1 อัตรา จาง มา รงงาน พื่อชวย ลือ
งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 4 อัตรา ละคา
จาง มา รงงาน พื่อชวย ลืองาน าธารณ ุข 1 อัตรา ละจาง
มาอื่น ๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
คาธรรม นียม คาลงทะ บียน
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร

ตั้งไว 20,000.- บาท พื่อจาย ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อ
พัฒนาศั ยภาพของพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา คณะผู
บริ าร มาชิ องค ารบริ าร วนตําบล อา า มัครบริบาล
ทองถิ่น ตลอดจนคาธรรม นียมรังวัดที่ดิน พ.ร.บ.รถ
จั รยานยนต พ.ร.บ.รถยนต ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ( ํานั งานปลัด)

นา : 18/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
ตั้งไว 60,000.- บาท
(1) คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
.- บาท ชนคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
อ าร คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริ าร
ละคาใชจายอื่นซึ่งจํา ป็น คาใชจายใน าร ลี้ยงรับรอง นวย
งานราช าร ละ นวยงานอื่นๆที่ ี่ยวของ าร บิ จาย งินคา
รับรอง รือคา ลี้ยงรับรองขององค รป ครอง วนทองถิ่น ใ ถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4 / ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
ละ าร บิ จาย งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
(2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม าร ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา
ใชจายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล รือคณะ รรม าร รือ คณะอนุ รรม ารที่ไดรับ าร ตง
ตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบอัน อใ ิดประโยชนตอ
องค ารบริ าร วนตําบล าร บิ จาย งินคารับรอง รือคา ลี้ยง
รับรองขององค รป ครอง วนทองถิ่น ใ ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งิน
คารับรอง รือคา ลี้ยงรับรองขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

นา : 19/110

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รในองค ร ละประชาชน จํานวน
ทั่วไปองค ารบริ าร วนตําบล
ตั้งไว 5,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารฝึ
อบรม ละใ ความรู พนั งาน มาชิ ภาฯ คณะผู
บริ าร
ดาน ารมี วนรวมใน ารตรวจ อบ ละขอมูลขาว
ารทางราช าร ดาน ารบริ ารจัด าร ดาน ฎ มายทั่ว
ไป ดาน ารพัฒนาองค ร ูความ ป็น ลิศ ดาน ารบริ ารงาน
บุคคล ดาน ิจ าร ภาทองถิ่น ดานงานธุร าร ดาน ารพัฒนา
าร น ทศองค ร ดาน ง ริมพัฒนาอาชีพ ดาน ารอนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ดาน ารพัฒนา ารทอง
ที่ยว ดานองค ร ูองค ร ง าร รียนรู ดาน ารปรับ ละลดลด
ขั้นตอน ารปฏิบัติราช าร ดานวินัยขาราช าร มาชิ
ภาฯ คณะผูบริ าร ชน จาง มาจัดทําอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม คา ครื่อง ขียน บบพิมพ วั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คา
น้ํามัน ชื้อ พลิง คาตอบ ทนของวิทยา ร ละคาใชจายอื่น ๆ ที่
ี่ยวของ ( ย ยอยโครง าร พื่อประ อบ ารตรวจงานมาตรฐาน
ละ พื่อบริ ารประชาชนใ ครบทุ ดาน) ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 53 ขอ 8 ( ํานั งาน
ปลัด)

5,000 บาท

นา : 20/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

คาใชจาย ดินทางไปราช าร

จํานวน

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย ดินทางไป
ราช าร ํา รับ ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ คาผานทางดวนพิ ศษ ละคาใชจาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน ลู จาง คณะผู
บริ าร ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม
ติม ถึงฉบับที่ 4 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ปรา ฏ
ใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ( ํานั งาน
ปลัด)
คาใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้งขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
จํานวน
ตะ คียน
ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับ าร ลือ
ตั้งขององค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ตามที่
คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณีครบวาระ ารดํารง
ตํา นง ยุบ ภา ละ รณี ทนตํา นงที่วาง ละ รณีคณะ
รรม าร าร ลือ ตั้งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม ละ รณีอื่นๆ ) อี
ทั้งใ ความรวมมือ าร นับ นุนคาใชจายใน ารประชา
ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ขอมูลขาว าร ประชาชนใ
ทราบถึง ิทธิ นาที่ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง
ภาผู ทนราษฎร ละ มาชิ วุฒิ ภาตามความ มาะ ม อาศัย
อํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 4 ขอ 26
ขอ 27 ละ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ
งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ าร
ตรวจ งินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 4 จง
นวทางปฏิบัติใน าร ตรียมความพรอมตั้งงบประมาณ พื่อดํา นิน
าร ลือ ตั้งทองถิ่น ตั้งไว 100,000.- บาท ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 55 ขอ 13 ( ํานั
งานปลัด)

20,000 บาท

100,000 บาท

นา : 21/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
ตั้งไว 40,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
ครุภัณฑ ชน รถยนต จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่อง
ถาย อ าร ครื่องอัด ํา นา ครื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู โตะ ทรัพย ินอื่น ละ ครุภัณฑอื่นๆ ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุง
รั ษา ขอ 212 ใ นวยงานของรัฐจัดใ มีผูควบคุมดู ลพั ดุที่
อยูในความครอบครองใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
วลา โดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ
วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน
ของรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงานโดย
ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณาตั้งงบประมาณในลั ษณะคาใช
อย วั ดุ ละ าธารณูปโภค น .มท.0808.2/ว 1536 ลว
.19 มีนาคม 2561 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

40,000 บาท

นา : 22/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ประจํา ํานั งานตางๆ ชน มูลี่ มานปรับ ง ผงปิด
ประ าศ ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ไมบรรทัด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษ ที่ ย็บ ระดาษ ครื่องคิด ลข ทป าว น้ํายาลบ
คําผิด ตลับผง มึ มึ ระดาษ าว รรไ รซอง
อ าร คลิป ธงชาติ มุดประวัติขาราช าร าอี้
พลา ติ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง ตลอดจนน้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ละ วั ดุอื่นๆ ฯลฯ ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา
าธารณูปโภค นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด)

รวม

210,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 23/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

วั ดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใช งาน
บานงานครัว ตาง ๆ ชน มอ ระทะ ะละมัง ต
ลิว มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น ปรง ไม วาด ขง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา ระติ
น้ํารอน ระติ น้ํา ข็ง ถัง
ผา ม ผาปูโตะ น้ํายาทําความ
ะอาดตางๆ ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 24/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ยาน
พา นะ ละขน ง ชน ไขควง ประ จ ม รง คีม
ล็อค ุญ จ ลื่อน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน ยาง
รถยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู ายไมล พลา ฟิลม รอง
ง บาะ ันชนรถยนต บต ตอรี่ รวยจราจร ละ อื่นๆ ที่
ี่ยวของ ฯลฯ ํา รับรถบรรทุ น้ําอ น ประ งค ละรถ
จั รยานยนต ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 25/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็น
1. คาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถบรรทุ น้ํา
อ น ประ งค รถยนต วน ลาง ละ ารใชน้ํามัน ฉพาะ ิจ ตั้ง
จาย 40,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ
ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ ค 0405.4/ว
322 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน าร
ดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่ ค ( วจ) 0405.2 / ว 179
ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อ
น้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจของ นวยงาน
ภาครัฐ ( ํานั งานปลัด )
2. คาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถ
จั รยานยนต ํานั งานปลัด ตั้งจาย 10,000 บาท ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ ค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24
ิง าคม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัด
จางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP)
นัง ือที่ ค ( วจ) 0405.2 / ว 179 ลงวันที่ 9
มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ
พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจของ นวยงานภาค
รัฐ ( ํานั งานปลัด )

จํานวน

50,000 บาท

นา : 26/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

วั ดุคอมพิว ตอร
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล อุป รณบันทึ
ขอมูล นวยประมวลผล ผนดิ
ผน รอง ง ตลับผง
มึ ผา มึ ผนบันทึ ขอมูล คียบอรด โปร รม
คอมพิว ตอร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร (จัด า
โปร รมคอมพิว ตอรราคาตอ นวยไม ิน 20,000 บาท ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 27/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:36

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
ตั้งไว 140,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับที่ทํา าร
องค ารบริ าร วนตําบล ละอาคารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง าคม 2560 ( ํานั งานปลัด)

รวม

230,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

นา : 28/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คาบริ ารโทรศัพท
ตั้งไว 10,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท ํา รับที่ทํา
ารองค ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง าคม 2560
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท
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คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
ตั้งไว 80,000 บาท พื่อ ป็นคาโทรภาพ โทร าร คา ชา
พื้นที่บริ ารอิน ตอร น็ต คาจดทะ บียนโด มนพรอมทั้งปรับปรุง
ขอมูลขาว าร ิจ รรมตางๆ คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบ
อิน ตอร น็ตความ ร็ว ูง ละคา ื่อ ารอื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง าคม 2560 ( ํานั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ
ตั้งไว 44,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อ
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ ํา รับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท จํานวน 2 ครื่อง พื่อใชในงาน
ิจ าร ภาฯ ละ งาน ํานั งานปลัด มีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จําานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจํา บบ Cache Memory รวมใน
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ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม นอย วา 4 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.3 GHz ละมี
นวย ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม
นอย วา 10 น รือ
2) ใน รณีที่มี นวยความจํา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม นอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.8 GHz ละมี
ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ูง
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี
วา ขนาดไมนอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 250 GB จ านวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย
วา 1,366 x 768 Pixel ละมีขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว - มีชอง
ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย
วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
ป็นไปตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ป้นไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ2561-2565 พิ่ม ติม / ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ ๑
ประจําปี พ.ศ.2563 นา 102

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
ประ ภทคาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

36,000 บาท
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ตั้งไว. 36,000 บาท พื่อซอม ซม บํารุงรั ษาครุภัณฑ
ํานั งาน ครุภัณฑคอมพิว ตอร ครุภัณฑยานพา นะ ละขน
ง ครุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ตามพรบ.ขอมูลขาว าร ชน
ปรับปรุงระบบ ียงตาม าย ครื่องขยาย
ียง ลําโพง ไมโครโฟน ฮอน ายไฟ ละ าย ง ละ วั ดุ
อุป รณอื่นที่ ี่ยวของ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ฐาน
อํานาจระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ
อบ ารบํารุงรั ษา ขอ 212 ใ นวยงานของรัฐจัดใ มีผูควบ
คุมดู ลพั ดุที่อยูในความครอบคริงใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงาน
ไดตลอด วลา โดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม
ละระยะ วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ
นวยงานของรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอม
ใชงานโดย ร็ว ( ํานั งานปลัด )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

65,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอ วย ถลง จัง วัดนครราช ีมา
พื่อ นับ นุนโครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอ วย
ถลง จัง วัดนครราช ีมา ประจําปีพ.ศ.2565 อุด นุนใ
องค ารบริ าร วนตําบลงิ้ว อํา ภอ วย ถลง จัง วัด
นครราช ีมา ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560 ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 56 ขอ 15 ( ํานั
งานปลัด )
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งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารจัดงานประ พณีทองถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร นับ นุน
ารดํา นินโครง ารจัดงานประ พณีทองถิ่น ประจําปี 2565
อํา ภอ วย ถลง จัง วัดนครราช ีมา อุด นุนใ อํา ภอ
วย ถลง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565
) นา 56 ขอ 16 ( ํานั งานปลัด)

โครง ารอุด นุน ิจ ารรัฐพิธีอํา ภอ วย ถลง
ตั้งไว 25,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร นับ
นุน ารดํา นินโครง ารรัฐพิธี ฉลิมพระ
ียรติ ประจําปี 2565 อํา ภอ วย ถลง จัง วัด
นครราช ีมา อุด นุนใ อํา ภอ วย ถลง ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 มษายน 2560 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 53 ขอ 7 ( ํานั งานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายอื่น
โครง ารจายคาจางที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารจายคาจางที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนา
ระบบตางๆ (510100) ตั้งไว 20,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา
จางประ มินผลความพึงพอใจใน ารใ บริ ารประชาชนของ
ประชาชนภายในตําบล ลุงตะ คียน โดย นวยงานอื่นๆที่ ชื่อถือ
ได พื่อประ อบ ารตรวจประ มิน ํา นดประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ ประจําปี พ.ศ. 2565 ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 งานจางที่ปรึ ษา ปรา ฏตาม ผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 55 ขอ 14
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

3,410,580 บาท

รวม

2,447,880 บาท

รวม

2,447,880 บาท

จํานวน

1,724,460 บาท

จํานวน

42,000 บาท

ตั้งไว 1,724,460 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน
วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 5 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง
อัตรา งิน ดือน ละคุณวุฒิ ฯ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง งิน
ดือน ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง) ราย
ละ อียดดังนี้
1. ตํา นง ผูอํานวย าร องคลัง ระดับตน
2. ตํา นง นั วิชา าร งิน ละบัญชีชํานาญ าร
3. ตํา นง นั วิชา ารจัด ็บรายไดปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
4. ตํา นง นั วิชา ารตรวจ อบภายใน
5. ตํา นง จาพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
งินประจําตํา นง
ตั้งไว 42,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ตํา นงนั บริ ารงาน ารคลัง
องค ารบริ าร วนตําบล ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ พระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใช
จาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจาย
จา งินรายได ( องคลัง)
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คาจางลู จางประจํา

จํานวน

248,100 บาท

จํานวน

433,320 บาท

ตั้งไว 248,100 บาท พื่อจาย ป็นคาจางประจําใ ลู จาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา คือ ตํา นง จาพนั งานจัด ็บราย
ได ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565
รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุงคาจาง ฐานอํานาจ พระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใช
จาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจาย
จา งินรายได ( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
ตั้งไว 433,320 บาท พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จํานวน 2 อัตรา คือ ตํา นง ผูชวยนั วิชา าร งิน
ละบัญชี ละผูชวย จาพนั งานพั ดุ ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุงคา
จาง ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)

นา : 36/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

925,000 บาท

รวม

379,800 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติ
ราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครองทองถิ่น ชน คาตอบ
ทนบุคคล รือคณะ รรม ารผูรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจาง ละ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯลฯ ฐานอํานาจตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12
ันยายน 2561 ละ งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจําปี) ํา รับพนั งาน วนทองถิ่น ฐาน
อํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช าร
อื่น ๆ ํา รับจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานใ ับองค าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน รวมทั้งขาราช าร พนั งาน วน
ตําบลที่ขอตัวมาชวยราช าร ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ละวัน ยุดราช ารใ พนั งาน วนตําบล
ลุงตะ คียน ละลู จาง ฐานระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ งินตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ วลาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)

นา : 37/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คา ชาบาน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

29,800 บาท

รวม

405,800 บาท

จํานวน

241,900 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน
วนตําบล จํานวน 1 ราย ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 2381 ลงวันที่ 17
มษายน 2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน
ของขาราช าร วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารทําประ ันภัยทรัพย ิน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ( องคลัง) ใ
1. ตํา นง จาพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
ตั้งไว 29,800 บาท พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใน
ระดับปริญญาตรี ใ ลู จางประจํา ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของ
บุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563 ละ นัง ือ รม
บัญชี ลาง ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 ลั ูตรระดับปริญญาตรี ใ บิ จายได
ครึ่ง นึ่งของจํานวนที่จายไปจริงของคา ลา รียน ปี ารศึ ษาละไม
ิน 25,000 บาท ละระดับมัธยมศึ ษาตอนตน รือ ทียบ ทาปี
ารศึ ษาละไม ิน 4,800 บาท ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
ตั้งไว 241,900 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
คาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มา ี่ยว ับ ารโฆษณา ละ
ผย พรขาวทางวิทยุ โทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ คาลาง
ฟิลมอัดขยายรูป ป้ายประชา ัมพันธ จาง มาคนงาน ละคาจาง
มาอื่น ๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( องคลัง)

นา : 38/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คา ชา ครื่องถาย อ าร

จํานวน

81,600 บาท

ตั้งไว 81,600 บาท พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย
อ าร บบมี ารยอ-ขยาย ปริมาณ ารถายขั้น
ต่ํา 20,000 ผน/ ดือน ผนที่ 20,001 ขึ้นไป คาบริ าร ผน
ละ 0.30 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ตั้งจาย
จา งินรายได ( องคลัง)
คาธรรม นียม คาลงทะ บียน
จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท คาธรรม นียม คาลงทะ บียน ใน าร
ฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพของพนั งาน วนตําบล
ลู จางประจํา ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นตองจาย ฐานอํานาจตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินราย
ได ( องคลัง)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 39/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คาใชจาย ํา รับ พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

ตั้งไว 6,000 บาท คาใชจาย ํา รับ พิ่มประ ิทธิภาพ าร
จัด ็บรายได พื่อจาย ป็นคาจัดทําโครง าร โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ คาของ
อื่นที่ ี่ยวของ ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ.2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว
0107 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558
ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
คาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ตั้งไว 3,500 บาท พื่อจาย ป็นคาประ ันภัยรถยนต วน
ลาง ทะ บียน งฉ-5512 นครราช ีมา ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ละ
ภาค มัครใจ(ประ ภทที่ 3) ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดทําประ ันภัยทรัพย ินของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตั้งจายจา งินราย
ได ( องคลัง)

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน จํานวน
ทรัพย ิน ดวยโปร รมประยุ ต าร น ทศภูมิศา ตร (LTAX GIS)
ใ ขาราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผูบริ าร มาชิ ละ
ประชาชนทั่วไป ี่ยว ับ ารจัด ็บรายได ารจัดทํา ผนที่
ภาษี าร งิน ารคลัง ารพั ดุ ละ ารปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิว ตอรขององค รป ครอง วนทองถิ่น(e-LAAS) พื่อ ป็นคา
ใชจายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผูบริ าร
มาชิ ละประชาชนทั่วไป ี่ยว ับ ารจัด ็บรายได ารจัดทํา
ผนที่ภาษี าร งิน ารคลัง ารพั ดุ ละ ารปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิว ตอรขององค รป ครอง วนทองถิ่น(e-LAAS) โดยมี
คาใชจายประ อบดวย ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาใบประ าศนีย
บัตร คาวิทยา ร คาของอื่นที่ ี่ยวของ ป็นไปตาม ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8
ม ราคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว
4522 ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558 ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได ( อง
คลัง)
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน
ตั้งไว 37,800 บาท พื่อจาย ป็นคาซอม ซม
ครุภัณฑ ชน รถยนต จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องถาย
อ าร ครื่องอัด ํา นา ครื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู โตะ ทรัพย ินอื่น ละครุภัณฑ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)

นา : 40/110

5,000 บาท

37,800 บาท

นา : 41/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

109,400 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

39,400 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ประจํา ํานั งานตาง ๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้
พลา ติ าอี้ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ตั้งไว 39,400 บาท พื่อ ป็นคาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละ
น้ํามัน ลอลื่นรถยนต วน ลาง ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน
ิจ ารของ องคลัง ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ
ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ ค 0405.4/ว
322 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน าร
ดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่ ค ( วจ) 0405.2 / ว 179
ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อ
น้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจของ นวยงาน
ภาครัฐ ( องคลัง)
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร ชน ผนดิ
ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ ขอมูล คียบอรด โปร รมคอมพิว ตอร ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ
ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย ํา รับงานใน
องค ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

37,700 บาท

รวม

37,700 บาท

จํานวน

20,700 บาท

จํานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั
ตั้งไว 20,700 บาท พื่อจาย ป็น
1. ตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั จํานวน 3 ตูๆละ 6,900 บาท พื่อ
จาย ป็นคาซื้อตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั จํานวน 5 ตู โดยมีลั ณณะดัง
นี้
- มี ูลิ้นชั
- คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
ป็นไปตาม ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563 ตั้งจายจา งิน
อุด นุน ( องคลัง)

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คอมพิว ตอร All In One
ตั้งไว 17,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
(1) ครุภัณฑคอมพิว ตอร All In One ํา รับงาน ํานั
งาน ตั้งไว 17,000 บาท พื่อจาย ป็นคาครุภัณฑ
คอมพิว ตอร All In One ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 1
ครื่อง โดยมีลั ษณะดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น
ลั (2 core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
ขนาดไมนอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาด
ความจุไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal)

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

รือภายนอ (External) จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี
วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21
นิ้ว ความละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ป็นไปตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ป็นไป
ตาม ผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นาที่ 104 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจา งินอุด นุน ( องคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

985,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

คาใชจายโครง ารขับขี่ปลอดภัย พื่อป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน จํานวน
ชวง ทศ าล

55,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ตั้งไว 55,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารขับขี่
ปลอดภัย พื่อป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง
ทศ าล จํานวน 2 ครั้ง ชวง ทศ าล ง รานต ละปี
ใ ม คา บี้ย ลี้ยงชุดปฏิบัติ ารศูนยฯ คาวั ดุอุป รณ ครื่อง ขียน
บบพิมพ คาป้ายโครง าร คาจัด ตรียม ถานที่ ละคาใชจาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
ันยายน 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
ที่ ุดที่ มท 0810.4 / ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว
7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ารซื้อ รือจาง ประ อบ ับระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 128 ขอ 244 ( ํานั งานปลัด)
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โครง ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

จํานวน

300,000 บาท

ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พื่อจาย ป็นคาชวย
ลือผูประ บภัย ละ าธารณ
ภัย ตางๆ ชน วาตภัย อัคคีภัย อุท ภัย ภัย ลง ภัย
นาว าธารณภัย ละภัยอื่นๆ อน ิดภัยใชใน ารป้อง ัน/วาง
ผน/ประชา ัมพันธ /ยับยั้ง ขณะ ิดภัยใชใน ารบรร ทาความ
ดือดรอน ละบรร ทาความ ีย าย ละยับยั้งภัย/ าธารณ
ภัย / ลัง ิดภัยใชใน าร ยี่ยวยา ฟื้นฟู ละซอม ซม ฐาน
อํานาจ พรบ.ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย 2550 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ตามอํานาจ นาที่ พ.ศ.2560 ละที่
ไขถึงปัจจุบัน ระ บียบ ละ ฎ มายอื่นๆที่ ี่ยวของ
โครง ารฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ
จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารฝึ อบรมทบทวนจิตอา าภัยพิบัติ องค ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ คียน พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ทบทวน ชน คา ดินทางไปราช าร คาตอบ ทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่มไมมี อล อฮอล คารถ คาที่
พั ละคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จนท
.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
โครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อป จํานวน
พร.)
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) ตั้งไว 5,000 บาท พื่อ ป็นคาใชจายใน
ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อป
พร.) ระยะ วลา ๓ วัน พื่อ ป็นคาใชจายตางๆ ชน คา ดิน
ทางไปราช าร คาตอบ ทนวิทยา ร อาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คารถ คาที่พั ละ คาอื่นๆที่ ี่ยวของ ฐานอํานาจ
ระ บียบ มท.วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ าร
ฝึ อบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม

5,000 บาท

นา : 47/110
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โครง ารรณรงค วม มว นิรภัย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว 5000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารรณรงค วม มว นิรภัย พื่อจาย ป็นคาป้ายรณรงค
ความปลอดภัยทางถนน / ผนพับ พื่อใ ความรูความปลอดภัย
ประชาชน ฐานอํานาจ พรบ. ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (4) ละที่ ไขถึงปัจจุบัน

โครง าร ริม ราง ารรับรู ยาวชนดาน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ริม ราง ารรับรู ความ ขาใจ ละ
ความตระ นั ใน ารลดความ ี่ยงจา าธารรภัย ตลอดจน าร
ราง ารรับรูดาน าธารณภัยตัวอยางใ ครือขาย
ยาวชน รวมถึง าร ขามามี วนรวมใน าร ฝ้าระวัง จง ตือน
ภัย ละชวย ลือ ัน องไดใน บื้องตน ชน คาจาง มาจัดทํา
อา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาจัด
ตรียม ถานที่ คาตอบ ทนวิทยา ร ละคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
ของ ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) นา 74 ขอ 54
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ง วาง ละ
ครื่อง ียงตาง ๆ ชน ลอดไฟ ายไฟ วิตซไฟฟ้า โคม
ไฟ า ล็ ผงโซลา ซลล บต ตอรี่ ปลั๊
ไฟฟ้า ฟิว ตารท ตอร ทปพัน ายไฟฟ้า ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ราง ปลั๊ พวง ไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ละอื่นๆที่ ี่ยวของ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด )

รวม

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
พทยตางๆ ชน ยา วชภัณฑ คมีภัณฑ ถังดับ พลิง น้ํายา
ตางๆ คมีภัณฑ ถุงมือ ผาพัน ผล ปล ามคนไข ถัง ็บ ชื้อ
พลิง น้ํายาตางๆ คมีภัณฑ ถุงมือ ผาพัน ผล ปล ามคนไข ถัง
็บ ชื้อ พลิง ละอื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ขียนรายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุวั ดุ ครื่องดับ พลิง
ตาง ๆ ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง าย งดับ พลิง ละอื่นๆ
ที่ ี่ยวของฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด )
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

575,000 บาท

รวม

575,000 บาท

จํานวน

575,000 บาท

ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง
จัดซื้อรถบรรทุ ดี ซล บบธรรมดา
ตั้งไว 575,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุ (ดี ซล) บบ
ธรรมดา คุณลั ษณะดังนี้
-ปริมาตร ระบอ ูบไมต่ํา วา 2,400 ซีซี รือ าํ ลัง ครื่อง
ยนต ูง ุดไมต่ํา วา 110 ิโลวัตต ขับ คลื่อน 2 ลอ บบธรรมดา
- มีน้ํา นั บรรทุ ไมต่ํา วา 1 ตัน
- ป็นรถชวงยาว
- ป็น ระบะ ํา ร็จรูป
- ราคารวม ครื่องปรับอา าศ ละฟิลม รอง ง
- มีมาตรฐานอุต า รรม

นา : 51/110
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ตั้งไว 1,935,600.- บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 6 อัตรา พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ละคุณวุฒิ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ( อง าร
ศึ ษา)
1. งิน ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบล ตั้งไว 818,880
.- บาท จํานวน 2 อัตรา ตํา นง ผอ. อง ารศึ ษาฯ ละนั
วิชา ารศึ ษาชํานาญ าร ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงาน
บุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
2. งิน ดือน ํา รับขาราช ารครู ตั้งไว 1,116,720
.- บาท จํานวน 4 อัตรา ตํา นง ครู(คศ 2) ละครูผูชวย ตั้ง
จายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค( อง ารศึ ษาฯ) ฐาน
อํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุ
คลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา (โรง รียน ละศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ) ของ อปท.

รวม

4,556,560 บาท

รวม

3,640,560 บาท

รวม

3,640,560 บาท

จํานวน

1,935,600 บาท
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งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

ตั้งไว 42,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ตํา นง ผอ. อง าร
ศึ ษาฯ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคา
ใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ารศึ ษาฯ)
งินวิทยฐานะ
จํานวน

84,000 บาท

ตั้งไว 84,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ ขา
ราช ารครู ระดับชํานาญ าร จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12
ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค ( อง าร
ศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด
นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน
ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ) ของ อปท.
คาตอบ ทนพนั งานจาง
ตั้งไว 1,434,960.- บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายคาจางพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 786,960 บาท รายละ อียดดังนี้
1. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ละผูชวย
ธุร าร ตั้งไว 453,360.- บาท
จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็นคาพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้ง ต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565
รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุงคาจาง ฐานอํานาจ ระ บียบ

จํานวน

1,434,960 บาท

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งิน
รายได ( อง ารศึ ษาฯ)
2. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้ง
ไว 333,600.- บาท
จํานวน 3 อัตรา พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป
ระบุวัตถุประ งค (พรอมปรับปรุงคาจาง) ฐานอํานาจ
นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา ร
ที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็
ล็ )ของ อปท.
พื่อจาย ป็นคาใชจายคาจางพนั งานทั่วไป
ตั้ง
ไว 648,000.- บาท รายละ อียดดังนี้
1. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 216,000
.- บาท จํานวน 2 อัตรา พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานทั่ว
ไป ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565
รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใช
จาย ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ

นา : 53/110

นา : 54/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ารศึ ษาฯ)
2. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 432,000
.- บาท จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานทั่ว
ไป ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565
รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ งค ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด
นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน
ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
ตั้งไว 144,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
1. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้ง
ไว 72,000.- บาท จํานวน 3 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด
นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน
ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.
2. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 48,000
.- บาท จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด
นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ
นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

144,000 บาท

นา : 55/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา ร
ที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็
ล็ )ของ อปท.
3. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 24,000
.- บาท จํานวน 2 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุงคา
จาง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด
ใ งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคํานวณภาระคาใชจาย ารบริ ารงาน
บุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ตั้งไว 200,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ
ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา ละพนั งาน
จางใน อง ารศึ ษาฯ ขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฐานอํานาจตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ
ํา รับจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานใ ับองค ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ คียน รวมทั้งขาราช าร พนั งาน วนตําบลที่
ขอตัวมาชวยราช าร ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษา)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวม

899,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

นา : 56/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา

จํานวน

30,000 บาท

รวม

455,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

ตั้งไว 400,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายคาจาง
มาบริ าร ชนคาจาง มาผูดู ล ด็ , งานบวง รวงยาโม
อํา ภอ วย ถลง คาจาง มา ี่ยว ับ ารโฆษณา ละ ผย พร
ขาวทางวิทยุ โทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ คาลางฟิลมอัดขยาย
รูป คาวาร าร , นัง ือพิมพ ละคาจาง มาอื่น ๆ ที่ ป็น
ประโยชน ตอองค ารบริ าร วนตําบล ตั้ง
ไว 400,000.- บาท ฐานอํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร
บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้ง
จายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
คาธรรม นียม คาลงทะ บียน
จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ าร
ศึ ษาบุตร ใ ขาราช ารครู ตํา นง ครู ตั้งจายจา งินอุด
นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) ระดับปริญญา
ตรี ปีละไม ิน 25,000 บาท ละระดับมัธยม ปีละไม
ิน 4,800 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลว
8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2174 ลว 13 มษายน 2563 ละ นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว
1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ
ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัต
ิ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายคาธรรม นียม คา
ลงทะ บียน ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพของ
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง ( อง ารศึ ษาฯ)

นา : 57/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว 10,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย ใน าร ดิน
ทางไปราช ารของพนั งาน วนตําบล ละพนั งาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นตองจาย ( อง ารศึ ษาฯ)ฐาน
อํานาจระ บียบ มท.วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางของ จนท.ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได ( อง
ารศึ ษาฯ)
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

25,000 บาท

ตั้งไว 25,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม
ซมครุภัณฑ ชน ครื่องคอมพิว ตอร ปริ้น ตอร ครื่องถาย
อ าร ครื่องอัด ํา นา ครื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู โตะ ทรัพย ินอื่นๆ ละครุภัณฑอื่นๆ ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจัดซื้อ ป็นคา ิ่งของ ครื่องใชประจํา
ํานั งานตางๆ ํานั งาน ละ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 6 ง ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้
พลา ติ ํา รับ ด็ ล็ นั่งรับประทานอา าร ฯลฯ ฐานอํานาจ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

นา : 58/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่อง
ใช งานบานงานครัวตาง ๆ ประจําศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด ชน ปรง ไม วาด น้ํายา ทําความ ะอาดตางๆ บู ฯลฯ
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร ชน ผนดิ
ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ ขอมูล คียบอรด โปร รมคอมพิว ตอร ละ
อื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผนงาน าร
ศึ ษา นา 113 ลําดับที่ 104 ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย ละวั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

นา : 59/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
ตั้งไว 38,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล
ละ ิจ ารอื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

84,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท

นา : 60/110
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คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
ตั้งไว 46,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ โทร าร คา
ชาพื้นที่บริ ารอิน ตอร น็ต คาจดทะ บียนโด มนพรอมทั้งปรับ
ปรุงขอมูลขาว าร ิจ รรมตางๆ คาใชจาย ี่ยว ารใชระบบ
อิน ตอร น็ตความ ร็ว ูง ละคา ื่อ ารอื่นๆ ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยูใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว 12 .ย. 2560 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/1529 ลว 3 .ค
. 2560 ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

46,000 บาท

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร ALL In One บบตั้งโตะ
ตั้งไว 17,000
บาท พื่อจาย ป็น
1. จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ALL In One บบตั้งโตะ
จํานวน 17,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร ALL In One จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 17,000
บาท ํา รับ อง ารศึ ษา
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น
ลั (core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.2 GHz จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

บบ(Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
นอย วา 4 MB
-มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วามีขนาด
ไมนอย วา 4GB
-มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือ
ภายนอ (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21
นิ้ว ความละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559
นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มีนาคม 2561 รือง ลั
ณฑ ละอัตราคาใช อยประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อยวั ดุ ละคา
าธารณูปโภค ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2
/ว0444 ลว 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร
ขียนราบละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายของ อปท. จา
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน าร
พัฒนา ารศึ ษา ผนงาน ารศึ ษา นา 238 ลําดับที่ 34 ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย ละวั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย

นา : 61/110

นา : 62/110
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ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,705,989 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,786,989 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,167,800 บาท

จํานวน

36,550 บาท

ตั้งไว 36,550.- บาท ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 85 คนๆ ละ 430 บาท ตอคน ตอปี ขอมูล
ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศพด ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ งค( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว
23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รร
งบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ
ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท. จา
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 73 ขอ 53
คา ครื่อง บบนั รียน ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง จํานวน

25,500 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา จิ รรมพัฒนาผู รียน ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6
ง

นา : 63/110
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ตั้งไว 25,500.- บาท ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 85 คนๆ ละ 300 บาท ตอคน ตอปี ขอมูล
ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว
23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รร
งบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ
ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.
จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 73 ขอ 53
คาจัด าร รียน าร อนของ ศพด.ราย ัว
ตั้งไว 255,000.- บาท ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 150 คนๆ ละ 1,700.- บาท ตอคน ตอ
ปี ขอมูล ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564จัด รร ํา รับ
ปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผนงาน าร
ศึ ษา นา 76 ลําดับที่ 61 ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว
23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รร
งบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ
ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.

จํานวน

255,000 บาท

นา : 64/110
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คาใชจายโครง าร ง ริมพัฒนา ุขภาพ ด็ ล็ ( คลือบฟลูออไรด จํานวน
)

20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง
ริมพัฒนา ุขภาพ ด็ ล็ ( คลือบฟลูออไรด ) พื่อ ป็นคาใช
จายใน ารดู ล ุขภาพ ด็ ล็ ชน คาจัดซื้อฟลูออไรด ละคาใช
จายใน ารดํา นิน ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ระ บียบ ระทรวง าร
คลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ารซื้อ ารจาง จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 79 ลําดับที่ 71
( อง ารศึ ษาฯ)
คาใชจายโครง ารอบรมใ ความรู ี่ยว บั ารป้อง ัน ละ ไข
ปัญ ายา พติดใน ถานศึ ษา ทั้ง 6 ง โรง รียน ัง ัด ํานั
งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)

จํานวน

ตั้งไว 5,000 บาท คาใชจายโครง ารอบรมใ ความรู ี่ยว
ับ ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติดใน ถาน
ศึ ษา ทั้ง 6 ง โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ชน คาจาง มาจัดทําอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาจัด ถานที่ คา
ตอบ ทนวิทยา ร ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ( อง าร
ศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร
ดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 78 ลําดับที่ 69 ฐานอํานาจตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว02726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
คาใชจายโครง ารอบรมใ ความรูบุคลา ร ี่ยว ับมาตร ารป้อง ัน จํานวน
ความปลอดภัยรับ ถาน ารณฉุ ฉิน ละอันตรายตางๆ ที่อาจ ิดขึ้น
ับ ด็
ตั้งไว 5,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา ชน คาจาง มา
จัดทําอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คา
จัด ตรียม ถานที่ คาตอบ ทนวิทยา ร ละคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
ของ ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จนท.ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) นา 74 ขอ 54

5,000 บาท

5,000 บาท

นา : 65/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็

งชาติ

จํานวน

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด
ิจ รรมวัน ด็ งชาติ พื่อจาย ป็นคาใน ารดํา นินโครง าร
วัน ด็ งชาติ ชน จัดซื้อวั ดุอุป รณ ครื่อง ขียน ของ
ขวัญ ของรางวัล นับ นุนคาจัดทํานิทรรศ ารใ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด คาจัดทําอา าร ละ ครื่องดื่ม ํา รับ ด็
ละ ผูรวมงานในวัน ด็ งชาติ ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา าร
ศึ ษา ผนงาน ารศึ ษา นา 76 ลําดับที่ 60 ฐานอํานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
คาใชจายในโครง าร ขงขัน ีฬา ีภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
จํานวน
ัง ัด
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง าร ขงขัน
ีฬา ีภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ชน คาจาง มาจัดทํา
อา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาจัด ถาน
ที่ คา งินรางวัล ถวยรางวัล ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ( อง ารศึ ษาฯ)จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา าร
ศึ ษา นา 78 ลําดับที่ 70 ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559

5,000 บาท

5,000 บาท

นา : 66/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6

ง

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

771,750 บาท

ตั้งไว 17,000.- บาท ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 85 คนๆ ละ 200.- บาท ตอคน ตอ
ปี ขอมูล ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค ( อง าร
ศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด
นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน
ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท. จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นา 73 ขอ 53.
คาอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
ตั้งไว 771,750.- บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูในความรับผิดชอบขององค าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 150 คนๆ ละ 21
บาท ตอคนตอวัน จํานวน 245 วัน (ขอมูล ด็ ณ วันที่ 1
ร ฎาคม 2564) ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 77 ลําดับ
ที่ 64
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุ
คลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็
ล็ )ของ อปท.

นา : 67/110
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คาอุป รณ าร รียน ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6

ง

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว 17,000.- บาท ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน
จํานวน 85 คนๆ ละ 200 บาท ตอคน ตอปี ขอมูล ด็ ณ วัน
ที่ 1 ร ฎาคม 2564 จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5
ปี)ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ งค ( อง
ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบ
ประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถาน
ศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท. จา ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 73 ขอ 53
โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รใน อง ารศึ ษาฯ
ตั้งไว 5,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาพัฒนาครู ผูดู ล
ด็ ละบุคลา รใน อง ารศึ ษา ชน คาจาง มาจัดทํา
อา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณ ป้ายโครง าร คาจัด ตรียม
ถานที่ คาตอบ ทนวิทยา ร ละคาจางอื่นๆ ที่ ี่ยวของ( อง
ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)

นา : 68/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 1,619,189.- พื่อจาย ป็น
1. โครง ารอา าร ริม (นม) ตั้งไว 1,331,759
.- บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารอา าร
ริม (นม) โรง รียนใน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ขตรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล
ลุงตะ คียน จํานวน 6 ง จํานวน 695 คน ๆ ละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ขอมูล ด็ ณ วันที่ 1
ร ฎาคม 2564 ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ งค ( อง ารศึ ษาฯ ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 77 ลําดับที่ 63
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว 23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รรงบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุ
คลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ ถานศึ ษา (โรง รียน ละศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ) ของ อปท.
2. โครง ารอา าร ริม (นม) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่
อยูในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน ตั้งไว 287,430.- บาท จํานวน 6
ง จํานวน 150 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
วัน ขอมูล ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564 ตั้งจายจา งิน
อุด นุนทั่วไป ระบุวัตถุประ งค ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา าร
ศึ ษา นา 77ลําดับที่ 63 ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว
23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รร
งบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ
ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.

รวม

1,619,189 บาท

จํานวน

1,619,189 บาท

นา : 69/110
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,919,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,919,000 บาท

จํานวน

2,919,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
ตั้งไว 2,919,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร ลาง
วัน จัด รรใ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 – ป
.6 จํานวน 695 คน อัตราคนละ 21 บาท ตอคน ตอ
วัน จํานวน 200 วัน (ขอมูล ณ วัน
ที่ 1 ร ฎาคม 2564) ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ งค ( อง ารศึ ษา) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผนงาน าร
ศึ ษา นา 77 ลําดับที่ 66 ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลว
23 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื่อรองรับ ารจัด รร
งบประมาณ งินอุด นุนทั่วไปดานบุคลา รที่ปฎิบัติ นาที่ ณ
ถานศึ ษา(โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ )ของ อปท.

นา : 70/110
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

545,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

185,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

185,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
ตั้งไว 10,000.- บาท พื่อจาย ป็น คาจาง มา ํารวจ
ขอมูลจํานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธาร
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารีฯ ละคาจาง มาอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวัน
ที่ 31 ิง าคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 ( ํานั งานปลัด)

นา : 71/110
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารบริ ารจัด ารขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน าร นับ
นุน ารดํา นินงานตามโครง ารบริ ารจัด ารขยะมูลฝอย
ชุมชน ชน คาวิทยา รฝึ อบรม คาวั ดุประ อบ ารฝึ
อบรม รณรงค ง ริม นับ นุน มูบานชุมชนตน บบดาน าร
บริ ารจัด ารขยะ ละ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครง าร ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 ประ าศ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด 0810.5/ว
627 ลงวันที่ 7 มีนาคม2561 นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 485 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2562 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 ุมภาพัน
ธฅ 2562 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ปรา ฏ
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 163 ขอ 374
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท
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โครง ารรขับ คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ จํานวน
ุนัขบาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารีฯ
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจายใน ารดํา นินโครง าร ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารีฯ ชน คาจัดซื้อวัคซีน
ป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา ระติ รือ ระ ป๋า ็บความ ย็น ข็มฉีด
ยา ถุงมือ ชือ พื่อจัดซื้อ ครื่อง มาย ละ คาจัดซื้อ มุด
บันทึ ขอมูล คาวั ดุ อุป รณอื่น ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
ของ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว
0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวัน
ที่ 31 ิง าคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 161 ขอ 369 ( ํานั งานปลัด )
โครง ารรณรงค ละ ไขโรคระบาด โรคติดตอ
จํานวน
ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน
โครง ารรณรงคป้อง ัน ละ ไขโรคระบาด โรคติดตอ ตลอด
จนใน ารดํา นิน าร ไขโรคอุบัติใ ม โรคติด ชื้อไวรั โคโร
นา 2019 โรคไข ลือดออ โรคมือ ทาปา ชน ารจัดซื้อ
น้ํายา อล อฮอล จล น้ํายาฆา ชื้อ ไฮ ตอร นา า
อนามัย ถุงมือยาง ฟ ชิลล ชุด PPE มว คลุม รอง ทาบูท
น้ํายาพน มอ ควัน ทรายอะ บท คาน้ํามัน บนซิน คาน้ํามัน
ดี ซล อื่นๆ ที่ใชใน ารป้อง ัน ไขโรคระบาด คาจาง มา รง
งานใน ารฉีดพน มอ ควัน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ ฐานอํานาจ พ.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ. โรคติด
ตอ พ.ศ.2535 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 161 ขอ 376 ( ํานั งานปลัด )

นา : 72/110

50,000 บาท

100,000 บาท
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรูใน ารป้อง ันโรคติดตอ ชื้อ จํานวน
ไวรั โคโรนา 2019 ( covid-19 ) ละ ารจัดทํา นา า อนามัย พื่อ
ารป้อง ันตน อง
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน
ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรูใน ารป้อง ันโรคติดตอ ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 ( covid-19 ) ละ ารจัดทํา นา า อนามัย
พื่อ ารป้อง ันตน อง ชน ผา รรไ ร ไมบรรทัด ปา
า ดิน อ ข็ม มุด ข็ม ดาย นา า อนามัย ารตั้งตั้งใน
ารจัดทํา จล อล อฮอลลางมือ ตลอดจนจัด าวั ดุอุป รณ ใน
ารป้อง ัน ละระงับโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา ชนจัด าน้ํายาฆา
ชื้อ จล อล อฮอล อล อฮอล ถังพนน้ํายาฆา ชื้อ ตลอด
จนคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยวของ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2120 ลงวัน
ที่ 9 มษายน 2563 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3 / ว 1375 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2 / ว 1433 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2787 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2563 พ.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ
. โรคติดตอ พ.ศ.2535 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) พิ่ม ติมฉบับที่ 1 นา 38 ขอ 105 ( ํานั
งานปลัด )

นา : 73/110

20,000 บาท

นา : 74/110
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
ประ ภทคาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 60,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารซอม
ซม บํารุงรั ษาครุภัณฑ าร ษตร ( ครื่องพน มอ ควัน ) ใ
ามารถ ใชงานไดตามป ติ ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง ารคลัง
วาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุง
รั ษา ขอ 212 ใ นวยงานของรัฐจัดใ มีผูควบคุมดู ลพั ดุที่
อยูในความครอบคริงใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
วลา โดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ
วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน
ของรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงานโดย
ร็ว ( ํานั งานปลัด )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รประชาชน
ประ ภทอุด นุนองค รประชาชน
ตั้งไว 300,000 บาท ดังนี้
1) อุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทางโครง ารพระราช
ดําริ าธารณ ุข ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน
ารดํา นินงานตามโครง ารพระราชดําริ าธารณ
ุข ละ อื่นๆ ใ คณะ รรม าร มูบาน 15 มูบานๆ
ละ 20,000 บาท รายละ อียด ดังนี้
1. คณะ รรม าร มูบาน ลุงตะ คียน มูที่ 1
จํานวน 20,000 บาท
2.คณะ รรม าร มูบานตะ รง มูที่ 2 จํานวน 20,000
บาท
3. คณะ รรม าร มูบานไผน ขา มูที่ 3 จํานวน 20,000
บาท
4. คณะ รรม าร มูบาน รศั ดิ์ มูที่ 4 จํานวน 20,000
บาท
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5. คณะ รรม าร มูบาน ระมะคา มูที่ 5
จํานวน 20,000 บาท
6. คณะ รรม าร มูบาน นอง าย มูที่ 6 จํานวน 20,000
บาท
7. คณะ รรม าร มูบานตาดอน มูที่ 7 จํานวน 20,000
บาท
8. คณะ รรม าร มูบาน ระทุม ทน มูที่ 8
จํานวน 20,000 บาท
9. คณะ รรม าร มูบานโค ซาด มูที่ 9 จํานวน 20,000
บาท
10. คณะ รรม าร มูบานโนน พ็ด มูที่ 10
จํานวน 20,000 บาท
11. คณะ รรม าร มูบานโค รั ษ มูที่ 11
จํานวน 20,000 บาท
12. คณะ รรม าร มูบาน ายทอง มูที่ 12
จํานวน 20,000 บาท
13. คณะ รรม าร มูบานพะไลพัฒนา มูที่ 13
จํานวน 20,000 บาท
14. คณะ รรม าร มูบานตะ คียนทอง มูที่ 14
จํานวน 20,000 บาท
15. คณะ รรม าร มูบาน นองน ขา มูที่ 15
จํานวน 20,000 บาท
ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทน ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 165182 ( ํานั งานปลัด )

นา : 75/110

นา : 76/110
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจาง มารถ รับ – ง ด็ นั รียน ํา รับ ด็ ศพด.ใน
ัง ัด อบต. ลุงตะ คียน
ตั้งไว 90,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารจาง มารถ รับ – ง ด็ นั รียน ํา รับ
ด็ ศพด.ใน ัง ัด อบต. ลุงตะ คียน พื่อชวย ลือ ด็ ดอย
โอ า ด็ ยา จน ได ดินทางมา รียนดวยความ ะดว ( อง าร
ศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน าร ง คราะ ผูยา ไรขององค ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ
.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2 / 757 ลงวันที่ 7
มษายน 2560 ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อ
จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ารซื้อ รือ
จาง ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565
) ไข พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 ประจําปี 2561
ผนงาน ัง คราะ ง คราะ นา 72 ขอ 51
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โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ละ ง คราะ ผู ูงอายุ/ผูพิ าร ผูติด จํานวน
ชื้อ อด ผูดอยโอ า ผูยา ไร
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ละ ง คราะ ผู ูงอายุ/ผู
พิ าร ผูติด ชื้อ อด ผูดอยโอ า ผูยา ไร พื่อจาย ป็นคาใช
จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุ/ผูพิ าร ในตําบล ลุง
ตะ คียน วั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณอื่น ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน 2560 นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24
ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565 ) ผนงาน ัง คราะ ง คราะ นา 70
ขอ 46

นา : 77/110

5,000 บาท

นา : 78/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารรณรงค ป้อง ัน ละ ไขปัญ าโรค อด
ตั้งไว 5,000 พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารรณรงค ป้อง ัน ละ ไขปัญ าโรค อด พื่อ
จาย ป็นคาใชจาย ารดํา นิน ิจ รรมโครง ารรณรงค ป้อง ัน
ละ ไขปัญ าโรค อด ชน จัด ิจ รรมรณรงค ดินวิ่งตอตาน
อด ฝึ อบรมใ ความรู บื้องตน ใน ารรณรงคป้อง ัน ละ
ไขปัญ าโรค อด ใ ประชาชนทั่วไป ชน วั ดุ
อุป รณ ป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม วั ดุ อุป รณอื่น ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7 / ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวันที่ 4
ม ราคม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565
) ผนงาน ัง คราะ ง คราะ นา 163 ขอ 372 ( ํานั
งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 79/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง าร ง ริมศูนยพัฒนาบทบาท ตรี
ตั้งจาย 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง าร ง ริมศูนยพัฒนาบทบาท ตรี พื่อจาย ป็นคาใช
จายในโครง ารพัฒนาบทบาท ตรี ในตําบล ลุงตะ คียน วั ดุ
อุป รณ ป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วั ดุ อุป รณอื่น ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขา
รวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ผนงาน
ัง คราะ ง คราะ นา 71 ขอ 48 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 80/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง าร ง ริมศูนยพัฒนา ยาวชนตําบล ลุงตะ คียน ละดํา นิน
ารปลู จิต ํานึ อา า (คนไทใจอา า)
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง าร ง ริมศูนยพัฒนา ยาวชนตําบล ลุงตะ คียน ละ
ดํา นิน ารปลู จิต ํานึ อา า (คนไทใจอา า) พื่อจาย ป็นคาใช
จายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ด็ ละ ยาวชน ในตําบล ลุง
ตะ คียน วั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม วั ดุ อุป รณอื่น ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน 2560 นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24
ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) ผนงาน ัง คราะ ง คราะ นา 71
ขอ 50 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 81/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

6,614,691 บาท

รวม

2,357,560 บาท

รวม

2,357,560 บาท

จํานวน

1,598,160 บาท

จํานวน

24,000 บาท

ตั้งไว 1,598,160 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 5 อัตรา รายละ อียด
ดังนี้
1. ผูอํานวย าร องชาง
2. นายชางโยธาอาวุโ
3. จาพนั งานธุร ารชํานาญงาน
4. นายชางไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
5. นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโ
พรอมทั้ง งินปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ละ งิน พิ่มตามวุฒิ ตั้ง ต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12
ดือน พรอมปรับปรุง งิน ดือน ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ
.จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ตั้งไว 24,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพ ละ งิน
พิ่มตาง ๆ ใ พนั งาน วนตําบล ลุง
ตะ คียน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ พระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ
นัง ือ .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)

นา : 82/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

ตั้งไว 42,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ตํา นงนั บริ ารงาน
ชาง องค ารบริ าร วนตําบล ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ พระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ
นัง ือ .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

638,400 บาท

ตั้งไว 638,400.- บาท
- ตํา นงพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 314,400
.- บาท พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 2
อัตรา รายละ อียดดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า 2. ผูชวย จาพนั งานธุร าร ตั้ง ต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12
ดือน พรอมปรับปรุงคาจาง ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ .จ. .ท
. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
- พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 324,000
.- บาท จํานวน 3 อัตรา รายละ อียดดังนี้
1. พนั งานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
2. พนั งาน
จางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ
.จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)

นา : 83/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

55,000 บาท

รวม

3,729,231 บาท

รวม

155,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ตั้งไว 100,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา ละพนั งานจางใน
องชาง ขององค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน ป็น รณี
พิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ ํา รับจาย ป็นคาตอบ ทนผู
ปฏิบัติงานใ ับองค ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ คียน รวมทั้งขา
ราช าร พนั งาน วนตําบลที่ขอตัวมาชวยราช าร ตั้งจายจา
งินรายได ( องชาง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว 55,000.- บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครอง
ชีพ ละ งิน พิ่มตาง ๆ ใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ 2 อัตรา ละพนั งานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตั้ง ต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2565 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ
.จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ละ
ลู จาง ฐานระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ
ทน ารปฎิบัติงานนอ วลาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

นา : 84/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

คา ชาบาน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน จํานวน 1 คน ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ
จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2563 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ คียน ละลู จางประจํา ฐาน
อํานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2563 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 ลั ูตรระดับปริญญาตรี ใ บิ จายได
ครึ่ง นึ่งของจํานวนที่จายไปจริงของคา ลา รียน ปี ารศึ ษาละไม
ิน 25,000 บาท ละระดับมัธยมศึ ษาตอนตน รือ ทียบ ทาปี
ารศึ ษาละไม ิน 4,800 บาท ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,403,759 บาท

จํานวน

1,233,759 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
ตั้งไว 1,233,759 บาท พื่อจาย ป็น
คาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มา ี่ยว ับ ารโฆษณา
ละ ผย พรขาว ารทางวิทยุ โทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ คา
ลางฟิลมอัดขยายรูป ละคาจาง มาบริ ารผูดู ลบํารุงรั ษา
ระบบประปา ละ ารควบคุมดู ลรับผิดชอบ ารผลิตน้ํา
ประปา จด นวยน้ําประปา ละคาจาง มาพนั งานจางชวยงาน
ดานชาง จํานวน 10 อัตรา คาจาง มา ูบน้ํา คา บ าม คา
จาง ครื่องจั ร คาจาง มา รงงาน ํา รับ ิจ ารประปา มูบาน
ละ าธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ คียน คาจาง มาออ บบ ละจาง มา
อื่นๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล ตั้ง
ไว 1,233,759 บาท ฐานอํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งินคาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา
งินรายได ( องชาง)
คาจางออ บบถนน
ตั้งไว 80,000 บาท
1. พื่อ ป็นคาจางออ บบถนนภายในตําบล ลุงตะ คียน อาศัย
อํานาจตาม พรบ. ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67(1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน
าร ระจายอํานาจใ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ละ งื่อนไข ตามประ าศ ฎ ระทรวง ํา นดอัตรา
คาจางผูใ บริ ารงานจางออ บบ รือควบคุมงาน อ ราง พ.ศ
. 2562
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คาธรรม นียม คาลงทะ บียน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาธรรม นียม คาลงทะ บียน ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อ
พัฒนาศั ยภาพของพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พ.ร.บ.รถ
จั รยานยนต พ.ร.บ.รถยนต คาธรรม นียมตรวจ อบคุณภาพน้ํา
ภายในตําบล ลุงตะ คียน คารังวัดออ นัง ือ น ล.ระบบประปา
ละ ลงน้ําภายในตําบล ละคาธรรม นียม ารติดตั้ง/ยาย
มิ ตอรไฟฟ้า ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ
. 2557 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งินของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
ันยายน 2563 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นตองจาย ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559 ละ
ที่ ไข พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง
ชาง)
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คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
ตั้งไว 60,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม
ซมครุภัณฑ ชน รถยนต จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่อง
ถาย อ าร ครื่องอัด ํา นา ครื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู โตะ ครื่อง ูบน้ํา ทรัพย ินอื่น ละครุภัณฑอื่นๆ ใ
ามารถใชงานได ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุง
รั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุงรั ษา ขอ 212 ใ นวยงาน
ของรัฐจัดใ มีผูควบคุมดู ลพั ดุที่อยูในความครอบครองใ อยูใน
ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด วลา โดยใ มี ารจัดทํา ผน าร
ซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่
พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงานของรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ
ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงานโดย ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ
ละอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณาตั้งงบประมาณใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละ าธารณูปโภค น .มท.0808.2/ว
1536 ลว.19 มีนาคม 2561 ( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 40,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ประจํา ํานั งานตาง ๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้
พลา ติ าอี้ ฯลฯ (ราคาตอ นวยตอชุดไม
ิน 5,000 บาท ) ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

จํานวน

60,000 บาท

รวม

1,517,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จํานวน

100,000 บาท

ตั้งไว 100,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาซื้อ ลอด
ไฟฟ้า บร อร ปลั๊ ไฟ วิตซไฟ ลอดวิทยุ ครื่องมือ ละ
อุป รณ ซฟตี้ ละชิ้น วนวิทยุ อุป รณซอมโคมไฟ าธารณะคา
วั ดุ อุป รณไฟฟ้าปรับปรุง อประชุม ละอุป รณตูควบคุม
ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
วั ดุ อ ราง
จํานวน

600,000 บาท

ตั้งไว 600,000.- บาท พื่อจาย ป็นคา จัดซื้อวั ดุ อ
รางตางๆ ชน ลื่อย ตะปู คอน ี ทราย ไมตางๆ ปูน
ซี มนต ทอ ลู รัง ินคลุ อิฐ รือซี มนต บล็อ ฯลฯ ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง
ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละ
ขน ง ชน บต ตอรี่ ยางรถยนต ละอื่นๆที่ฯลฯ ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

จํานวน

30,000 บาท
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ตั้งไว 97,000.- บาท พื่อจาย ป็น
1. คาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถยนต วน
ลาง ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ิจ ารของ องชาง ตั้ง
จาย 80,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือดวนที่ ุด
ที่ ค
0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2560 รื่อง นวทาง
ปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่ ค ( วจ) 0405.2
/ ว 179 ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน
ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจของ
นวยงานภาครัฐ ( องชาง)
2. คาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน ลอลื่นรถ
จั รยานยนต ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ิจ ารของ องชาง ตั้ง
ไว 17,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค นัง ือดวนที่ ุด ที่ ค 0405.4
/ว 322 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน าร
ดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่ ค ( วจ) 0405.2 / ว 179
ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อ
น้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจของ นวยงาน
ภาครัฐ ( องชาง)

จํานวน

97,000 บาท
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จํานวน

600,000 บาท

ตั้งไว 600,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยา
ศา ตร รือ าร พทย ที่ใชใน ารผลิตน้ํา
ประปา ชน คลอรีน าร ม ารคารบอน ปูนขาว ฯลฯ ํา รับ
ิจ ารประปา มูบาน ที่อยูในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ คียน ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียนราย
ละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร ชน ผนดิ ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ ขอมูล คียบอรด โปร รมคอมพิว ตอร ระดาษ
ตอ นื่อง ระดาษความรอน ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ับ
คอมพิว ตอร ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ขียน
รายละ อียดคําชี้ จงงบประมาณรายจายขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

653,472 บาท

จํานวน

644,472 บาท

ตั้งไว 644,472 บาท พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับ ิจ าร
ประปา ที่อยูในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ
งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ
งินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2563 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
จํานวน

9,000 บาท

คาไฟฟ้า

ตั้งไว 9,000 บาท พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท ละคาบริ าร
อิน ตอร น็ต ใชใน ารออ จด- ็บบริ ารคาน้ําประปา ละคา ื่อ
ารอื่นๆ ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ
งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ
งินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2563 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

527,900 บาท

รวม

27,900 บาท

จํานวน

27,900 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้ํา บบมอ ตอรไฟฟ้า
ตั้งไว 27,900 บาท
1. จัด า ครื่อง ูบน้ํา บบมอ ตอรไฟฟ้า จํานวน 3 ครื่องๆ
ละ 9,300 บาท
- ูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
- ครื่อง ูบน้ํา บบ อยโขง ใชมอ ตอรไฟฟ้า
- ขนาดทอ งไมนอย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
- ูบน้ําไดไมนอย วาตามปริมาณที่ ํา นด
- งน้ําได ูงไมนอย วา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
- อุป รณประ อบของ ครื่อง ูบน้ํา ละของมอ ตอรไฟฟ้าตองมี
ครบชุด พรอมที่จะใชงาน
* ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งานงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่นขององค ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ คียน ( พ.ศ.2561-2565 )
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ตั้งไว 500,000 บาท พื่อจาย ป็น คาบํารุงรั ษา ิ่ง อ
ราง ละ าธารณูปโภค ชน คาปรับปรุงรองระบายน้ํา คาปรับ
ปรุงถนนดินลู รัง คาปรับปรุงถนน ินคลุ คาปรับปรุงระบบ
ประปา คาปรับปรุงทอ งน้ําดิบ/ทอจายน้ําประปา คาปรับปรุง
ถนน ค ล. คาปรับปรุงฝายดิน คาปรับปรุงฝาย ค ล. คาปรับปรุง
ทอระบายน้ํา คา รดถนนภายในตําบล ละ ิ่ง อ รางอื่นๆ ใ
ามารถใชงานไดตามป ติ ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง ารคลัง
วาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุง
รั ษา ขอ 212 ใ นวยงานของรัฐจัดใ มีผูควบคุมดู ลพั ดุที่
อยูในความครอบครองใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
วลา โดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ
วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน
ของรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงานโดย
ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณาตั้งงบประมาณในลั ษณะคาใช อย วั ดุ ละ
าธารณูปโภค น .มท.0808.2/ว 1536 ลว
. 19 มีนาคม 2561 ( องชาง )
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

85,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
โครง ารขยาย ขตระบบจํา นาย รงต่ํา บานโค ซาด มูที่ 9
ตั้งไว 25,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
ปริมาณงาน
-ขยาย ขตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางโรง รียน มือง
พลับพลาพิทยาคม
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วางโดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศา ตรที่ 5 พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน ปลง ฉบับ
ที่ 1 ประจําปี 2563 ขอ 70 นา 75

โครง ารขยาย ขตระบบจํา นาย รงต่ํา บาน ลุงตะ คียน มูที่ 1
ตั้งไว 60,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
ปริมาณงาน
-ขยาย ขตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบาน
นายมงคล พยุง ลาง
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วางโดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศา ตรที่ 5 พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน ปลง ฉบับ
ที่ 1 ประจําปี 2563 ขอ 55 นา 71
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

5,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดทํา ละทบทวน ผนพัฒนาทองถิ่น
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารจัดทํา ละทบทวน ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 พรอม ผนชุมชน พื่อจาย ป็นคาใชจายโครงจัด
ทํา ละทบทวน ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ละ คาใช
จายใน ารจัดทํา ผนชุมชน ชน จาง มาจัดทําอา าร อา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มาถาย อ าร คา ครื่อง ขียน บบ
พิมพ วั ดุอุป รณ ป้ายโครง าร คาตอบ ทนของคณะทํา
งาน ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุดที่ มท 0810.3 / ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3 / ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนาขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ปรา ฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 55 ขอ 12 ( ํานั
งานปลัด )
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ขงขัน ีฬา ( ีฬาอํา ภอ ีฬาตําบล ีฬา มูบาน)
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง าร ขงขัน ีฬา ( ีฬาอํา ภอ ีฬาตําบล ีฬา มู
บาน) พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ขงขัน ีฬาตานยา พ
ติด ละโครง าร ขงขัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธอํา ภอ วย
ถลง ชน วิ่งมาราธอน อโรบิค รีฑา ีฬาพื้นบาน ละคา
ใชจายใน ารจัด งทีมนั ีฬาตําบล ขงขันระดับอํา ภอ ชน คา
จาง มาจัดทําอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา งิน
รางวัล คาถวยรางวัล คาคณะ รรม ารตัด ิน คาจัด ตรียม
ถานที่ คาจาง มารถ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฐาน
อํานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 จา ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประ พณี ละภูมิปัญญาทองถิ่น ผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร นา 181 ลําดับที่ 432 ( อง
ารศึ ษา )

นา : 98/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

5,045,000 บาท

งบลงทุน

รวม

5,045,000 บาท

รวม

5,045,000 บาท

จํานวน

255,000 บาท

ตั้งไว 255,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.จา บานนายอุดม ป้องทอง ลางไป
ระบบประปา ขนาด วาง 5 มตร ยาว 81 มตร นา 0.15
มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 44
นา 67
โครง าร อ รางถนนค ล.ภายในบาน รศั ดิ์ มูที่ 4
จํานวน

277,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ รางถนนค ล.ภายในบานพะไลพัฒนา มูที่ 13

ตั้งไว 277,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 5 มตร ยาว 83.50
มตร นา 0.15 มตร
- อ ราง ูชางค ล. นา 0.15 มตร ขนาดพื้นที่ค ล.ไม
นอย วา 10 ตาราง มตร
- วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 18 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 25
นา 61

นา : 99/110
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โครง าร อ รางถนนค ล.ภายในบาน ระมะคา มูที่ 5

จํานวน

190,000 บาท

ตั้งไว 190,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 5 มตร ยาว 48
มตร นา 0.15 มตร
- อ ราง ูชางค ล. ละทาง ชื่อมค ล. นา 0.15
มตร ขนาดพื้นที่ค ล.ไมนอย วา 71 ตาราง มตร
- วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 6 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 27
นา 61
โครง าร อ รางถนนค ล.ภายในบาน นองน ขา มูที่ 15
จํานวน

180,000 บาท

ตั้งไว 180,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.จา บานนายคําภีร ริญไธ ง ถึง นา
บานนายปุ๊ พ็ชรพูน ขนาด วาง 3 มตร ยาว 87
มตร นา 0.15 มตร
- อ ราง ูชางค ล. นา 0.15 มตร ขนาดพื้นที่ค ล.
ไมนอย วา 10 ตาราง มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไวนิลย
จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 48
นา 69

นา : 100/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง าร อ รางถนนค ล.ภายในบาน นอง าย มูที่ 6

จํานวน

350,000 บาท

ตั้งไว 350,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
อ รางถนนค ล.จํานวน 2 ชวง รายละ อียด ดังนี้
1. ซอยนาง มร ิงไธ ง ขนาด วาง 3 มตร ยาว 108
มตร นา 0.15 มตร
2. ซอยนาง ัณ า ขนาด วาง 3 มตร ยาว 76
มตร นา 0.15 มตร
วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 6 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไวนิลย
จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 30
นา 63
โครง าร อ รางถนนค ล.ระ วางบาน ระทุม ทน-บาน ายทอง จํานวน

300,000 บาท

ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 6 มตร ยาว 81
มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 34
นา 64

นา : 101/110
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โครง าร อ รางถนนค ล.ระ วางบานโค ซาด-บาน ูศิลาขันธุ

จํานวน

235,000 บาท

ตั้งไว 235,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 5 มตร ยาว 74.50
มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 36
นา 64
โครง าร อ รางถนนค ล.ระ วางบานโค รั ษ-บาน ระทุม ทน จํานวน

255,000 บาท

ตั้งไว 255,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 5 มตร ยาว 66.50
มตร นา 0.15 มตร
- วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 10 ทอน
- อ ราง ูชางค ล. นา 0.15 มตร ขนาดพื้นที่ค ล.ไม
นอย วา 6 ตาราง มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 38
นา 65

นา : 102/110
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โครง าร อ รางถนนค ล.ระ วางบานไผน ขา-บานโนนรัง

จํานวน

350,000 บาท

ตั้งไว 350,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนค ล. ขนาด วาง 5 มตร ยาวรวม 106
มตร นา 0.15 มตร
- อ ราง ูชางค ล. นา 0.15 มตร ขนาดพื้นที่ค ล
ไมนอย วา 10 ตาราง มตร
วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 10 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไวนิลย
จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร
ล็ ขนาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) ขอ 100 นา 87
โครง าร อ รางถนนถนน ินคลุ ภายในบาน นองน ขา มูที่ 15 จํานวน

162,000 บาท

ตั้งไว 162,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนน ินคลุ ซอยบานนาตาดีถึงบานนาง าวน้ํา
อม นว ัน ตามราย าร ดังนี้
- ลงผิวทาง ินคลุ
วาง 3 มตร ยาวรวม 590
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือน้ํา นั ินคลุ ไมนอย
วา 274.35 ตัน (ลบ.ม. ลวม)
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 49
นา 69

นา : 103/110
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โครง าร อ รางถนน ินคลุ ภายในบานโนน พ็ด มูที่ 10
ตั้งไว 419,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนน ินคลุ พรอมย ระดับไป นองออ ตาม
ราย าร ดังนี้
- ถมดินคันทาง วาง 4 มตร ยาว 400 มตร นา
ฉลี่ย 1.00 มตร รือมีปริมาตรดินถมไมนอย วา 2,000
ลู บาศ มตร
- ลงผิวทาง ินคลุ
วาง 3 มตร ยาว 400
มตร นา ฉลี่ย 0.05 มตร รือน้ํา นั ินคลุ ไมนอย
วา 153.45 ตัน
- วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.40 x 1.00
มตร 2 จุด จํานวนรวม 14 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 37
นา 65

จํานวน

419,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง าร อ รางบลอ คอน วิร างนา ซง พรอมถนนดินย ระดับ จํานวน
ผิวทาง ินคลุ บานตะ คียนทอง มูที่ 14
ตั้งไว 337,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- ปรับปรุงถนนโดย ารถมดินปรับระดับ ขนาด วาง 4
มตร ยาวรวม 88 มตร ปริมาตรดินถมไมนอย วา 198
ลู บาศ มตร
ลงผิวทาง ินคลุ ขนาด วาง 3 มตร ยาว 100 มตร นา
ฉลี่ย 0.05 มตร รือมีน้ํา นั ินคลุ ไมนอย วา 32.55 ตัน
- อ รางบลอ คอน วิร ขนาด 1.80 x 1.80
มตร บบ 1 ชองทาง ยาว 6.50 มตร ผนังน้ําลนค ล.ขนาด
พื้นที่ไมนอย วา 5 ตาราง มตร นา 0.20 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 121
นา 90

นา : 104/110

337,000 บาท

นา : 105/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ บานตาดอน มูที่ 7

จํานวน

255,000 บาท

ตั้งไว 255,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
ปรับปรุงถนน ินคลุ จํานวน 2 าย ตามราย าร ดังนี้
ายที่ 1 จา นานายวิชัยจําปาวดี - ขตบานมวง
วาน ลงผิวทาง ินคลุ
วาง 3 มตร ยาวรวม 425
มตร นา ฉลี่ย 0.06 มตร รือน้ํา นั ินคลุ ไมนอย
วา 195.65 ตัน
ายที่ 2 จา นานางขอถึงป่าชา ริมดินคันทาง วาง 3
มตร ยาว 150 มตร นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอย วา 97.50 ลู บาศ มตร (ลบ.ม. ลวม) ลงผิวทาง ิน
คลุ
วาง 3 มตร ยาวรวม 600 มตร นา ฉลี่ย 0.05
มตร รือน้ํา นั ินคลุ ไมนอย วา 230.18 ตัน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 33
นา 64
โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ ป็นถนนค ล.รอบบานตะ รง มูที่ จํานวน
2
ตั้งไว 300,000 พื่อจาย ป็นคาใชจาย
อ รางถนนค ล.ขนาด วาง 5 มตร ยาว 95.50
มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 24
นา 61

300,000 บาท

นา : 106/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ ระ วางบาน ายทอง-บาน ระทุม
ทน
ตั้งไว 440,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถนนดินย ระดับผิวทาง ินคลุ ตามราย าร ดัง
นี้
ถมดินคันทาง วาง 6 มตร ยาว 540 มตร นา ฉลี่ย 0.40
มตร รือมีปริมาตรดินถมไมนอย วา 1,404 ลู บาศ มตร
- ลงผิวทาง ินคลุ
วาง 5 มตร ยาว 560
มตร นา ฉลี่ย 0.05 มตร รือน้ํา นั ินคลุ ไมนอย
วา 358.05 ตัน
วางทอคอน รีตไม ริม ล็ ขนาด 0.40 x 1.00 มตร 2
จุด จํานวนรวม 16 ทอน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 42
นา 66

จํานวน

440,000 บาท

นา : 107/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารปรับปรุงลาน ีฬาบาน ลุงตะ คียน มูที่ 1
ตั้งไว 280,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
ปรับปรุงลาน ีฬาตามราย าร ดังนี้
- อ รางรั้วรอบลาน ีฬา ูง 1.20 มตร ยาว 83
มตร ตาม บบ ํา นด
- อ รางลานค ล. นา 0.08 มตร พื้นที่ค ล.ไมนอย
วา 85 ตาราง มตร ตาม บบ ํา นด
- ติดตั้งอุป รณ ครื่อง ลน ละออ ําลัง ายจํานวน 7
ราย าร ดังนี้
1) มา ระด จํานวน 2 ชุด
2) ชิงชาปีนป่าย จํานวน 1 ชุด
3) ครื่องบริ าร อว- ะโพ จํานวน 1 ชุด
4) จั รยานผี ื้อ-บริ ารอ จํานวน 1 ชุด
5) ครื่องบริ าร ลาม นื้อขางลําตัว ขา ลํา
ตัว จํานวน 1 ชุด
6) ครื่องบริ ารขา-นอง-ขอ ขา บบ ปิง จํานวน 1 ชุด
7) ครื่องวิ่งลอถวง จํานวน 1 ชุด
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็ ขนาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 22
นา 60

จํานวน

280,000 บาท

นา : 108/110
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คา อ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร อ รางถังต ตะ อนระบบประปาบาน ระมะคา มูที่ 5

จํานวน

430,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 430,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
- อ รางถังต ตะ อนขนาด วาง 3.40 มตร
ยาว 9.50 มตร ตาม บบอบต. ํา นด
- ขุดบอ ็บตะ อนจา ถังต ตะ อนปริมาตรดินขุดไม
นอย วา 150 ลู บาศ มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารชั่วคราว ไวนิลย
จํานวน 1 ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ล็
ขนาด 1.20x2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ขอ 51
นา 70
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได ( คา K )
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
คาชด ชยคา อ ราง (คา K) ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11
ันยายน 2560 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 109/110

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา
าธารณะ ( คลอง วยน้ําใ ) พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน
าร นับ นุน ารดํา นินงานตามโครง าร ําจัดผั ตบชวา ละ
วัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะ ชน คา ครื่องจั ร คา รงงาน
็บ ขน ผั ตับชวา ละวัชพืช ละ อื่นๆ ตลอดจนป้าย
โครง าร ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม ราคม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 52 ขอ 6 ( ํานั งานปลัด )
โครง ารปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ
จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะ

ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ พื่อจาย ป็นคาใชจาย
ตางๆใน ารปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ ตลอดจน ารปลู ป่า พิ่ม
พื้นที่ ี ขียว ปลู ญา ฝ ชน คาจัดซื้อตนไม คาจาง มารถ
ขนตนไม คาจาง รงงาน ตรียม ลุม วั ดุ ายยางรถน้ําคา รง
งาน ตรียม ลุม วั ดุ อุป รณโรง รือน พาะชํา
ตนไม ละ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครง าร ฐานอํานาจ นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 130 ขอ 250 ( ํานั งานปลัด)

วันที่พิมพ : 25/4/2565 13:52:37

โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช ( นับ นุนโครง ารพระราชดําริพระ จํานวน
ราช าวนีย )
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช ( นับ นุนโครง ารพระ
ราชดําริพระราช าวนีย ) พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน าร
นับ นุน ารดํา นินงานตามโครง ารอนุรั ษพันธุ ลาไม ละพันธ
ไม ชน ารปลู ป่า พิ่มพื้นที่ ี ขียว ปลู ญา ฝ รั ษาพุนุ
รรม ํารวจรวบรวมขอมูล บื้องตนของพันธุ รรมพืช าร
อนุรั ษพันธุ ลาไม ละพันธพืช ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ละ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครง าร ฐานอํานาจ นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 50 ขอ 1 ( ํานั งานปลัด)
โครง ารอบรมใ ความรูดาน ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง จํานวน
วดลอม
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง ารอบรมใ ความรูดาน ารอนุรั ษทรัพยา ร
ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม พื่อ ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรมใ
ความรูดาน ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด
ลอม ชน คาวิทยา ร คา อ าร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาจัด ตรียม ถานที่ คาป้ายโครง าร ละ คาอื่นๆที่
ี่ยวของ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม ราคม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 52 ขอ 2 ( ํานั งานปลัด )

นา : 110/110

5,000 บาท

5,000 บาท

