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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน
อํา ภอ วย ถลง จัง วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,695,160 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,528,970 บาท

รวม

3,435,120 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
ตั้งไว 514,080 บาท พื่อจาย ป็น า งิน ดือน ใ นาย
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

นา : 2/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

ตั้งไว 42,120 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนประจําตํา นงใ
นาย อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

ตั้งไว 42,120 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพิ ศษใ นาย
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือนฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557
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งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

ตั้งไว 86,400 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จํานวน

2,750,400 บาท

ตั้งไว 2,750,400 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน 1 น าตอบ ทน
รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน 1 น า
ตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน 28 น าตอบ ทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ ียน 1 นตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือนฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว 3,698,070 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน วน
ตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 11 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง
อัตรา งิน ดือน ละ ุณวุฒิฯ พื่อจาย ป็น งิน ดือน ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ( ํานั งานปลัด) ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น รายละ อียดดังนี้
1. ตํา นงปลัด อบต.
2. ตํา นงรองปลัด อบต.
3. ตํา นง ัว นา ํานั งานปลัด
4. ตํา นงนั ทรัพยา รบุ ลชํานาญ าร
5. ตํา นงนั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร
6. ตํา นงนั วิ ราะ น ยบาย 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 ุ ปง./ชง

รวม

5,093,850 บาท

จํานวน

3,698,070 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
ตั้งไว 24,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว ละ งิน
พิ่มตางๆ ใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 1
อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น รายละ อียดดัง
นี้
( ํานั งานปลัด) ใ
1.ตํา นง จาพนั งาน าธารณ ุ ปง./ชง.

จํานวน

24,000 บาท
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งินประจําตํา นง
ตั้งไว 168,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ตํา นงนั บริ ารงานอง าร
บริ าร วนตําบล นั บริ ารงานทั่วไป จํานวน 3
อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น รายละ อียดดัง
นี้
( ํานั งานปลัด) ใ
1. ตํา นงปลัด อบต.
2. ตํา นงรองปลัด อบต.
3. ตํา นง ัว นา ํานั งานปลัด

จํานวน

168,000 บาท
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าจางลู จางประจํา
ตั้งไว 289,740 บาท พื่อจาย ป็น าจางประจําใ ลู จาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั
งาน ปลัด) ใ
1. ตํา นงนั จัด ารงานทั่วไป

จํานวน

289,740 บาท
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าตอบ ทนพนั งานจาง
- ตํา นงพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 566,040
.- บาท พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 3
อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด) ใ
1. ตํา นงผูชวยนั วิชา าร ษตร
2. ตํา นง จาพนั งานพัฒนาชุมชน
3. ตํา นงพนั งาน ับรถบรรทุ น้ํา
- ตํา นงพนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 216,000.- บาท พื่อจาย
ป็น าจางพนั งานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด) ใ
1. ตํา นง มบาน 2 อัตรา

จํานวน

782,040 บาท

นา : 9/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

ตั้งไว 48,000.- บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งิน
พิ่มตาง ๆ ใ พนั งานจาง จํานวน 3 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด) ใ
1. ตํา นง มบาน 2 อัตรา
2. ตํา นงพนั งาน ับรถบรรทุ น้ํา 1 อัตรา
งินอื่นๆ
ตั้งไว 84,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนนอ นือ
จา งิน ดือนใ ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด) ใ
1. ตํา นงปลัด อบต.

นา : 10/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

2,783,190 บาท

รวม

714,190 บาท

จํานวน

451,790 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว 451,790 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผูปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประ ยชน อง ารบริ าร วนตําบล ชน าตอบ
ทน อปพร. าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ ฯลฯ ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ.2560 ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งิน
รางวัลประจําปี) ํา รับพนั งาน วนทองถิ่น ฐานอํานาจตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ
ํา รับจาย ป็น าตอบ ทนผูปฏิบัติงานใ ับอง ารบริ าร
วนตําบล ลุงตะ ียน รวมทั้ง าราช าร พนั งาน วนตําบลที่
อตัวมาชวยราช าร ( ํานั งานปลัด)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ละลู จาง ตั้ง
จายจา งินรายได ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ งินตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ วลา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( ํานั งานปลัด)

นา : 11/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

า ชาบาน

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

89,400 บาท

ตั้งไว 168,000 บาท พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 5 ราย ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 2381 ลงวันที่ 17
มษายน 2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารทําประ ันภัยทรัพย ิน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ( ํานั งานปลัด) ใ
1.
2.
3.
4.
งาน
5.

ตํา
ตํา
ตํา
ตํา

นงปลัด อบต.
นงรองปลัด อบต.
นง ัว นา ํานั งานปลัด
นง จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยชํานาญ

ตํา นง จาพนั งานธุร ารชํานาญงาน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตั้งไว 89,400 บาท พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ
ผูบริ าร พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ละลู จาง
ประจํา ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่ว
ไป ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ.2560 ( ํานั งาน
ปลัด )

นา : 12/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

ค่าใช้สอย

รวม

1,529,000 บาท

จํานวน

584,000 บาท

ตั้งไว 584,000.- บาท พื่อจาย ป็น าจาง มา ี่ยว ับ าร
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ
าลางฟิลมอัด ยายรูป าวาร าร , นัง ือพิมพ าจาง
มาบุ ล จํานวน 5 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 ละ า
จาง มาอื่น ๆ ที่ ป็นประ ยชนตออง ารบริ าร วน
ตําบล ฐานอํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
าธรรม นียม าลงทะ บียน
จํานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร

ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ องพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา ณะผู
บริ าร มาชิ อง ารบริ าร วนตําบล อา า มั รบริบาล
ทองถิ่น ตลอดจน าธรรม นียมรังวัดที่ดิน พ.ร.บ.รถ
จั รยานยนต พ.ร.บ.รถยนต ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ( ํานั งานปลัด)

นา : 13/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
(1) ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ตั้งไว 10,000
.- บาท ชน าอา าร รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ าร
ละ าใชจายอื่นซึ่งจํา ป็น าใชจายใน าร ลี้ยงรับรอง นวย
งานราช าร ละ นวยงานอื่นๆที่ ี่ยว อง าร บิ จาย งิน า
รับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทองถิ่น ใ ถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4 / ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
ละ าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
(2) า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอนุ รรม าร ตั้งไว 50,000.- บาท พื่อจาย ป็น า
ใชจายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รือ ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ าร ตง
ตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบอัน อใ ิดประ ยชนตอ
อง ารบริ าร วนตําบล าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยง
รับรอง ององ รป รอง วนทองถิ่น ใ ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งิน
ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

นา : 14/121

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจาย รง ารพัฒนาศั ยภาพบุ ลา รในอง ร ละประชาชน จํานวน
ทั่วไปอง ารบริ าร วนตําบล
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารฝึ อบรม
ละใ วามรูพนั งาน มาชิ ภาฯ ณะผูบริ าร ละ
ประชาชนทั่วไป
ดาน ารมี วนรวมใน ารตรวจ อบ ละ
อมูล าว ารทางราช าร ดาน ารบริ ารจัด าร ดาน
ฎ มายทั่วไป ดาน ารพัฒนาอง ร ู วาม ป็น ลิศ ดาน าร
บริ ารงานบุ ล ดาน ิจ าร ภาทองถิ่น ดานงานธุร าร ดาน
ารพัฒนา าร น ทศอง ร ดาน ง ริมพัฒนาอาชีพ ดาน าร
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ดาน ารพัฒนา าร
ทอง ที่ยว ดานอง ร ูอง ร ง าร รียนรู ดาน ารปรับ ละ
ลดลด ั้นตอน ารปฏิบัติราช าร ดานวินัย าราช าร มาชิ
ภาฯ ณะผูบริ าร ชน จาง มาจัดทําอา าร ละ รื่อง
ดื่ม า รื่อง ียน บบพิมพ วั ดุอุป รณ ป้าย รง าร า
น้ํามัน ชื้อ พลิง าตอบ ทน องวิทยา ร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่
ี่ยว อง ( ย ยอย รง าร พื่อประ อบ ารตรวจงานมาตรฐาน
ละ พื่อบริ ารประชาชนใ รบทุ ดาน) ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 53 อ 8 ( ํานั งาน
ปลัด)

50,000 บาท

นา : 15/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

าใชจาย ดินทางไปราช าร

จํานวน

ตั้งไว 70,000 บาท าใชจาย ดินทางไปราช าร ํา รับ ป็น า
บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ า
ผานทางดวนพิ ศษ ละ าใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร องพนั งาน ลู จาง ณะผูบริ าร ละ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 4 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป ( ํานั งานปลัด)
าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
จํานวน
ตะ ียน
ตั้งไว 600,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง
ององ ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ตามที่ ณะ รรม าร
าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณี รบวาระ ารดํารงตํา นง ยุบ ภา
ละ รณี ทนตํา นงที่วาง ละ รณี ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ใ มี าร ลือ ตั้งใ ม ละ รณีอื่นๆ ) อี ทั้งใ วามรวมมือ าร
นับ นุน าใชจายใน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ ารใ
อมูล าว าร ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ นาที่ ารมี วนรวม
ทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผู ทนราษฎร ละ มาชิ
วุฒิ ภาตาม วาม มาะ ม อาศัยอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 อ 4 อ 26 อ 27 ละ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร
็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 อ 4 จง นวทางปฏิบัติใน าร ตรียม วาม
พรอมตั้งงบประมาณ พื่อดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น ตั้ง
ไว 500,000.- บาท ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 55 อ 13 ( ํานั งานปลัด)

70,000 บาท

600,000 บาท
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รง ารฝึ อบรม
ารบริ าร อ าร

จํานวน

15,000 บาท

ตั้งไว 15,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารฝึ อบรม
ละใ วามรู ณะผูบริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน ลู จาง ดาน ารบริ าร อ าร ชน จาง มา
จัดทําอา าร ละ รื่องดื่ม า รื่อง ียน บบพิมพ วั ดุ
อุป รณ ป้าย รง าร าน้ํามัน ชื้อ พลิง าตอบ ทน อง
วิทยา ร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 ประจําปี 2563 นา 5 อ 9 ( ํานั งานปลัด)
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
รุภัณฑ ชน รถยนต จั รยานยนต รื่องพิมพดีด รื่อง
ถาย อ าร รื่องอัด ํา นา รื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู ตะ ทรัพย ินอื่น ละ รุภัณฑอื่นๆ ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวง าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา
รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุง
รั ษา อ 212 ใ นวยงาน องรัฐจัดใ มีผู วบ ุมดู ลพั ดุที่
อยูใน วาม รอบ รองใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
วลา ดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ
วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน
องรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงาน ดย
ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณาตั้งงบประมาณในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ าธารณูป ภ น .มท.0808.2/ว 1536 ลว
.19 มีนา ม 2561 ( ํานั งานปลัด)
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วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 90,000 บาท พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชประจํา
ํานั งานตางๆ ชน มูลี่ มานปรับ ง ผงปิด
ประ าศ ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ไมบรรทัด ล็ รื่อง
จาะ ระดาษ ที่ ย็บ ระดาษ รื่อง ิด ล ทป าว น้ํายาลบ
ําผิด ตลับผง มึ มึ ระดาษ าว รรไ รซอง
อ าร ลิป ธงชาติ มุดประวัติ าราช าร าอี้
พลา ติ น้ํามันไ ี้ผึ้ง ตลอดจนน้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ละ วั ดุอื่นๆ ฯลฯ ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด)

รวม

310,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

นา : 18/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

วั ดุงานบานงาน รัว
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น า ิ่ง อง รื่องใช งานบาน
งาน รัว ตาง ๆ ชน มอ ระทะ ะละมัง ต
ลิว มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น ปรง ไม วาด ง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา ระติ
น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง
ผา ม ผาปู ตะ น้ํายาทํา วาม
ะอาดตางๆ ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 19/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุ ยานพา นะ ละ
น ง ชน ไ วง ประ จ ม รง ีมล็อ ุญ จ
ลื่อน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน ยางรถ
ยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู ายไมล พลา ฟิลม รอง
ง บาะ ันชนรถยนต บต ตอรี่ รวยจราจร ละ อื่นๆ ที่
ี่ยว อง ฯลฯ ํา รับรถบรรทุ น้ําอ น ประ ง ละรถ
จั รยานยนต ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม 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 ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

70,000 บาท

1. าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถบรรทุ น้ํา
อ น ประ ง รถยนต วน ลาง ละ ารใชน้ํามัน ฉพาะ ิจ ตั้ง
จาย 60,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559
รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบ
ประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือดวนที่
ุด ที่ 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2560
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รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ าร
จัดซื้อจัดจางภา รัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่
( วจ) 0405.2 / ว 179 ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นว
ทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจ อง นวยงานภา รัฐ ( ํานั งานปลัด )
2. าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถ
จั รยานยนต ํานั งานปลัด ตั้งจาย 10,000 บาท ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จาย
ในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24
ิง า ม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัด
จางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภา รัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP)
นัง ือที่ ( วจ) 0405.2 / ว 179 ลงวันที่ 9
มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ
พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจ อง นวยงานภา
รัฐ ( ํานั งานปลัด )
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

90,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

ตั้งไว 90,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ
อมพิว ตอร ชน ผน รือจานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ
อมูล นวยประมวลผล ผนดิ
ผน รอง ง ตลับผง
มึ ผา มึ ผนบันทึ อมูล ียบอรด ปร รม
อมพิว ตอร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร (จัด า
ปร รม อมพิว ตอรรา าตอ นวยไม ิน 20,000 บาทฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด)

นา : 21/121

นา : 22/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
ตั้งไว 140,000 บาท พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า ํา รับที่ทํา าร
อง ารบริ าร วนตําบล ละอา ารอื่น ๆ ที่อยูใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2560 ( ํานั งานปลัด)

รวม

230,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท
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าบริ าร ทรศัพท
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น า ทรศัพท ํา รับที่ทํา าร
อง ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2560
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 24/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:42

าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
ตั้งไว 80,000 บาท พื่อ ป็น า ทรภาพ ทร าร า ชาพื้นที่
บริ ารอิน ตอร น็ต าจดทะ บียน ด มนพรอมทั้งปรับปรุง อมูล
าว าร ิจ รรมตางๆ าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต
วาม ร็ว ูง ละ า ื่อ ารอื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8 / 1529 ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2560 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

80,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

298,000 บาท

รวม

298,000 บาท

จํานวน

59,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
ตนทผาใบใ ญ ทรง ง
ตั้งไว 59,000 บาท พื่อจัดซื้อ ตนทผาใบใ ญ ทรง
ง จํานวน 2 ตนท ดยมี ุณลั ษณะดังนี้
1. นาด วาง 4 มตร ยาว 8 มตร ูง 2.5 มตร
2. รง า ตนททําจา ล็ ป๊บประปา าด
ลือง นาด นผาศูนย ลาง 1.25 นิ้ว
3. รง ลัง า ตนททําจา ล็ ป๊บประปา าด
ลือง นาด นผาศูนย ลาง 0.5 นิ้ว
4. อตอ ล็ งายตอ ารถอด ละประ อบ
5. ผาใบ ตนททําจา ผาใบ พลี อ ตอร นา 0.45
มิลลิ มตร ามารถ ันน้ํา ัน ดดไดดี อายุ ารใชงานผา
ตนท ประมาณ 3-5 ปี ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

นา : 26/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ตะพับ นา าว

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 44,000 บาท พื่อจัดซื้อ ตะพับอ น ประ ง นา าว
จํานวน 20 ตะ ดยมี ุณ มบัติดังนี้
1. นาด วาง 60 ยาว 180 ูง 75 ซนติ มตร
2. นา ตะ าว 25 มิลลิ มตร ปิดผิว ฟ ม า าว ปิด
อบ PVC ัน ระ ท
3. รง าทําจา ล็ ป๊บ 1.2 นิ้ว ามารถพับ าได
4. รง าชุบ ร มี่ยมพรอมจุ ปรับระดับ ูงต่ําได
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
รง ารปรับปรุงศูนย อมูล าว ารบาน

รั ษ มูที่ 11

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารจัด
ใ มีป้ายประชา ัมพ ตามพรบ. อมูล าว าร ปรับปรุงระบบ
ียงตาม าย ชน รื่อง ยาย
ียง ลํา พง ไม ร ฟน ฮอน ายไฟ ละ าย ง ละ วั ดุ
อุป รณอื่นที่ ี่ยว อง รายละ อียดตาม บบประมาณ าร
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ํา นด ฐานอํานาจ พรบ
. อมูล าว าร องราช าร พ.ศ.2540 พรบ. ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) จัดใ มี
ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 60 อ 26 ( ํานั งานปลัด )
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รง ารปรับปรุงศูนย อมูล าว ารบาน นองน า มูที่ 15

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารจัด
ใ มีป้ายประชา ัมพ ตามพรบ. อมูล าว าร ปรับปรุงระบบ
ียงตาม าย ชน รื่อง ยาย
ียง ลํา พง ไม ร ฟน ฮอน ายไฟ ละ าย ง ละ วั ดุ
อุป รณอื่นที่ ี่ยว อง รายละ อียดตาม บบประมาณ าร
อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ํา นด ฐานอํานาจ พรบ
. อมูล าว าร องราช าร พ.ศ.2540 พรบ. ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) จัดใ มี
ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน ปลง ผน ฉบับที่ 1
ประจําปี 2563 นา 4 อ 6 ( ํานั งานปลัด )
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร นตบุ
ตั้งจาย 44,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
นตบุ ํา รับงานประมวลผล จํานวน 2 รื่องๆละ 22,000
บาท พื่อใชในงาน ิจ าร ภาฯ ละ งาน ํานั งานปลัด มี
ุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จําานวน 1 นวย ดยมี ุณลั ษณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม นอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.3 GHz ละมี
นวย ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม
นอย วา 10 น รือ
2) ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม นอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.8 GHz ละมี
ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถ
ใน ารประมวลผล ูง
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี
วา นาดไมนอย วา 8 GB
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- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วาม
จุไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุ
ไมนอย วา 250 GB จ านวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาดไมนอย 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 รือ าย (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
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

รื่องพิมพ Multifunction ชนิด ล ซอร รือชนิด LED ี
ตั้งไว 15,000 บาท พื่อจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction
ล ซอร รือ LED ี ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน รื่อง ดียว ัน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi

จํานวน

15,000 บาท
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- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18 นาตอนาที(ppm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18
นาตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 256 MB - า
มารถ น อ าร นาด A4 ( าวดํา ละ ี) ได
- มี วามละ อียดใน าร น ูง ุด ไมนอย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ(Auto Document Feed) ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดํา
- ามารถทํา ํา นาได ูง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
- ามารถยอ ละ ยายได25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี
วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
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าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
ประ ภท าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
ตั้งไว 36,000 บาท พื่อซอม ซม บํารุงรั ษา รุภัณฑ ํานั
งาน รุภัณฑ อมพิว ตอร รุภัณฑยานพา นะ ละ น
ง รุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ตามพรบ. อมูล าว าร ชน
ปรับปรุงระบบ ียงตาม าย รื่อง ยาย
ียง ลํา พง ไม ร ฟน ฮอน ายไฟ ละ าย ง ละ วั ดุ
อุป รณอื่นที่ ี่ยว อง ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ฐาน
อํานาจระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ
อบ ารบํารุงรั ษา อ 212 ใ นวยงาน องรัฐจัดใ มีผู วบ
ุมดู ลพั ดุที่อยูใน วาม รอบ ริงใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงาน
ไดตลอด วลา ดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม
ละระยะ วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ
นวยงาน องรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอม
ใชงาน ดย ร็ว ( ํานั งานปลัด )
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จํานวน

36,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายอื่น
รง ารจาย าจางที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าจางประ มินผล วามพึงพอ
ใจใน ารใ บริ ารประชาชน องประชาชนภายในตําบล ลุง
ตะ ียน ดย นวยงานอื่นๆที่ ชื่อถือได พื่อประ อบ ารตรวจ
ประ มิน ํา นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ ประจําปี พ.ศ. 2564 ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ
.2560 งานจางที่ปรึ ษา ปรา ฏตาม ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 55 อ 14
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งบเงินอุดหนุน

รวม

65,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
รง ารจัดงานประ พณีทองถิ่น

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร นับ นุน าร
ดํา นิน รง ารจัดงานประ พณีทองถิ่น ประจําปี 2564 อํา ภอ
วย ถลง จัง วัดน รราช ีมา อุด นุนใ อํา ภอ วย
ถลง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุนอง รป รอง 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 อ 16 ( ํานั งานปลัด)
รง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร จํานวน
ป รอง วนทองถิ่น อํา ภอ วย ถลง จัง วัดน รราช ีมา
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย นับ นุน รง าร
ศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง
วนทองถิ่น อํา ภอ วย ถลง จัง วัดน รราช ีมา ประจําปีพ.ศ
.2564 อุด นุนใ อง ารบริ าร วนตําบลงิ้ว อํา ภอ วย
ถลง จัง วัดน รราช ีมา ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุนอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 มษายน 2560 ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 56 อ 15 ( ํานั งานปลัด )

20,000 บาท
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รง ารอุด นุน ิจ ารรัฐพิธีอํา ภอ วย ถลง
ตั้งไว 25,000 บาท พื่อ ป็น าใชจาย รง ารอุด นุน ิจ าร
รัฐพิธีอํา ภอ วย ถลง ป็น าใชจายใน าร นับ นุน าร
ดํา นิน รง ารรัฐพิธี ฉลิมพระ ียรติ ประจําปี 2564 อํา ภอ
วย ถลง จัง วัดน รราช ีมา อุด นุนใ อํา ภอ วย
ถลง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุนอง รป รอง 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 อ 7 ( ํานั งานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว 1,189,305 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน
วนตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 5 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง
อัตรา งิน ดือน ละ ุณวุฒิ ฯ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง งิน
ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง) ราย
ละ อียดดังนี้
1. ตํา นง ผูอํานวย าร อง ลัง 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

จํานวน

25,000 บาท

รวม

3,145,755 บาท

รวม

1,918,845 บาท

รวม

1,918,845 บาท

จํานวน

1,189,305 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

232,800 บาท

ตั้งไว 24,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพ ละ งิน พิ่ม
ตาง ๆ ใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 1
อัตรา ตํา นง จาพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564
รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงาน
บุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ลัง)
งินประจําตํา นง
ตั้งไว 42,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ตํา นง นั บริ ารงาน าร ลัง
อง ารบริ าร วนตําบล ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจาย
จา งินรายได ( อง ลัง)
าจางลู จางประจํา
ตั้งไว 232,800 บาท พื่อจาย ป็น าจางประจําใ ลู จาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ือ ตํา นง จาพนั งานจัด ็บ
รายได ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2564 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง าจาง ฐาน
อํานาจ นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

414,240 บาท

ตั้งไว 414,240 บาท พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จํานวน 2 อัตรา ือ ตํา นง ผูชวยนั วิชา าร งิน
ละบัญชี ละผูชวย จาพนั งานพั ดุ ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง า
จาง ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

16,500 บาท

ตั้งไว 16,500 บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งิน พิ่ม
ตางๆใ พนั งาน จํานวน 1 อัตรา ตํา นง ผูชวย จา
พนั งานพั ดุ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ า
ใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้ง
จายจา งินรายได ( อง ลัง)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

1,186,910 บาท

รวม

364,610 บาท

จํานวน

314,810 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 314,810 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผูปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประ ยชน อง รป รองทองถิ่น ชน าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ ฯลฯ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติ ารจัด
ซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 ละ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งินรางวัลประจําปี) ํา รับ
พนั งาน วนทองถิ่น ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร ํา นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นราย
จายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ าตอบ
ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ ํา รับจาย ป็น าตอบ ทนผูปฏิบัติ
งานใ ับอง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน รวมทั้ง า
ราช าร พนั งาน วนตําบลที่ อตัวมาชวยราช าร ตั้งจายจา
งินรายได ( อง ลัง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ละ
ลู จาง ฐานระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ
ทน ารปฎิบัติงานนอ วลา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

29,800 บาท

รวม

626,000 บาท

าจาง มาบริ าร

จํานวน

278,000 บาท

ตั้งจาย 278,000 บาท พื่อจาย ป็น าจาง
มาบริ าร ชน าจาง มา ี่ยว ับ าร ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ าลางฟิลมอัด
ยายรูป ป้ายประชา ัมพันธ จาง มา นงาน ละ าจาง มา
อื่น ๆ ที่ ป็นประ ยชนตออง ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ลัง)
า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

84,000 บาท

ตั้งไว 29,800 บาท พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใน
ระดับปริญญาตรี ใ ลู จางประจํา ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบุตร พ.ศ.2560 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ลั ูตรระดับปริญญาตรี ใ
บิ จายได รึ่ง นึ่ง องจํานวนที่จายไปจริง อง า ลา รียน ปี าร
ศึ ษาละไม ิน 25,000 บาท ละระดับมัธยมศึ ษาตอนตน รือ
ทียบ ทาปี ารศึ ษาละไม ิน 4,800 บาท ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ตั้งไว 84,000 บาท พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร บบ
มี ารยอ- ยาย ปริมาณ ารถาย ั้นต่ํา 20,000 ผน/ ดือน ผน
ที่ 20,001 ึ้นไป าบริ าร ผนละ 0.30 บาท ฐาน
อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ลัง)

นา : 37/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

าธรรม นียม าลงทะ บียน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน
ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพ องพนั งาน วน
ตําบล
ลู จางประจํา ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ
. 2559
ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง า ชาที่พั า
พา นะ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นตองจาย ฐานอํานาจตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ลัง)
าใชจาย ํา รับ พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได
ตั้งไว 6,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย ํา รับ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได พื่อจาย ป็น าจัดทํา
รง าร ชน ป้าย รง าร ป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุ า
องอื่นที่ ี่ยว อง
ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน จํานวน
ทรัพย ิน ดวย ปร รมประยุ ต าร น ทศภูมิศา ตร (LTAX GIS)
ใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น
ตั้งไว 150,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารฝึ อบรม
ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ดวย
ปร รมประยุ ต าร น ทศภูมิศา ตร (LTAX GIS) ใ
า
ราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พื่อจาย ป็น
าใชจายใน ารดํา นิน รง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ดวย ปร รมประยุ ต
าร น ทศภูมิศา ตร (LTAX GIS) ชน ป้าย รง าร ป้ายประชา
ัมพันธ าวั ดุ าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าใบ
ประ าศนียบัตร าวิทยา ร า องอื่นที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)
รง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามรู ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน จํานวน
ององ รป รอง วนทองถิ่นใ ผูบริ าร มาชิ ภาทองถิ่น
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารฝึ
อบรมพัฒนาศั ยภาพผูบริ าร มาชิ ละประชาชนทั่วไป ี่ยว
ับวิธีงบประมาณ ารพัฒนา ละ าร บิ จายงบประมาณ องอบ
ต. ชน ป้าย รง าร ป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุ า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าใบประ าศนียบัตร า
วิทยา ร า องอื่นที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งินรายได ( อง
ลัง)
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน
ตั้งไว 38,000 บาท พื่อจาย ป็น าซอม ซม รุภัณฑ ชน รถ
ยนต จั รยานยนต รื่องพิมพดีด รื่องถาย อ าร รื่อง
อัด ํา นา รื่องปรับอา าศ พัดลม ตู ย็น ตู ตะ ทรัพย ิน
อื่น ละ รุภัณฑ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ตั้งจายจา งิน
รายได ( อง ลัง)

นา : 38/121

150,000 บาท

20,000 บาท

38,000 บาท

นา : 39/121
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 55,000 บาท พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชประจํา
ํานั งานตาง ๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้
พลา ติ าอี้ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ (รา าตอ นวยตอชุดไม ิน 5,000 บาท ) ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า
ใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)

รวม

146,300 บาท

จํานวน

55,000 บาท

นา : 40/121
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ตั้งไว 41,300 บาท พื่อ ป็น าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน
ลอลื่นรถยนต วน ลาง ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ิจ าร
อง อง ลัง ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง
ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ
าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ 0405.4/ว 322 ลง
วันที่ 24 ิง า ม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน าร
จัดซื้อจัดจางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภา รัฐดวย
อิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่ ( วจ) 0405.2 / ว 179
ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อ
น้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจ อง นวยงาน
ภา รัฐ ( อง ลัง)

จํานวน

41,300 บาท

นา : 41/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

50,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ
อมพิว ตอร ชน ผนดิ
ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ อมูล ียบอรด ปร รม อมพิว ตอร ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย ํา รับงานในอง ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จาย
ในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ลัง)

นา : 42/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
ตู ล็ บบ 2 บาน
ตั้งไว 11,000 บาท พื่อจัดฅซื้อตู ล็ บบ 2 บาน จํานวน 2
ตู ตั้งจายจา งินอุด นุน ( อง ลัง)
- มีมือจับชนิดบิด
- มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
* ณฑบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ณ ธันวา ม 2562
ตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั
ตั้งไว 21,000 บาท พื่อจัดซื้อตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั จํานวน 3
ตู ตั้งจายจา งินอุด นุน ( อง ลัง)
- มี ูลิ้นชั
- ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
* ณฑบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ณ ธันวา ม 2562
รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง
จัดซื้อ รื่องบันทึ อมูล าร ดินทางรถ (GPS)
ตั้งไว 8,000 บาท พื่อจัดซื้อ รื่องบันทึ อมูล าร ดินทาง
รถ(GPS) ติดตามรถรถบรรทุ (ดี ซล) จํานวน 1 รือ่ ง พรอม
ติดตั้ง ตั้งจายจา งินอุด นุน ( อง ลัง)

นา : 43/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

284,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

275,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

าใชจาย รง าร ับ ี่ปลอดภัย พื่อป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน จํานวน
ชวง ทศ าล

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ตั้งไว 60,000 บาท พื่อ ป็น าใชจาย รง าร ับ ี่ปลอดภัย
พื่อป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล จํานวน 2
รั้ง ชวง ทศ าล ง รานต ละปีใ ม า บี้ย ลี้ยงชุดปฏิบัติ าร
ศูนยฯ าวั ดุอุป รณ รื่อง ียน บบพิมพ าป้าย รง าร า
จัด ตรียม ถานที่ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0810.4 / ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ า
ใชจายใ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลังวา
ดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 าร
ซื้อ รือจาง ประ อบ ับระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นา 128
อ 244 ( ํานั งานปลัด)

นา : 44/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ
ตั้งไว 120,000 บาท พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําอง ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน ป้า มาย จํานวน 50 น ระยะ วลา 3 วัน พื่อ ป็น
าใชจายตางๆ ชน า ดินทางไปราช าร าตอบ ทน
วิทยา ร อา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม ารถ าที่พั า
รุภัณฑ าวั ดุ อุป รณ ใน ารฝึ ฯ ละ าอื่นๆที่ ี่ยว
อง ( ํานั งานปลัด ) ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จนท.ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) นา 129 อ 246
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
ตั้งไว 55,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ง วาง ละ
รื่อง ียงตาง ๆ ชน ลอดไฟ ายไฟ วิตซไฟฟ้า ม
ไฟ า ล็ ผง ซลา ซลล บต ตอรี่ ปลั๊
ไฟฟ้า ฟิว ตารท ตอร ทปพัน ายไฟฟ้า ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ราง ปลั๊ พวง ไฟฉาย ลํา พง ไม ร ฟน าตั้ง
ไม ร ฟน ละอื่นๆที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด )

จํานวน

120,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

นา : 45/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
พทยตางๆ ชน ยา วชภัณฑ มีภัณฑ ถังดับ พลิง น้ํายา
ตางๆ มีภัณฑ ถุงมือ ผาพัน ผล ปล าม นไ ถัง ็บ ชื้อ
พลิง น้ํายาตางๆ มีภัณฑ ถุงมือ ผาพัน ผล ปล าม นไ ถัง
็บ ชื้อ พลิง ละอื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 46/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

วั ดุ รื่อง ตง าย
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุ รื่อง ตง าย ละ
อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว อง พื่อ วามปลอดภัยใน ารปฏิบัติงาน
ํา รับ จา นาที่ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ผูปฏิบัติงาน
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละ ผูออ ปฏิบัติ ารในพื้นที่
ประ บภัย ชน ชุดปฏิบัติ าร ูภัย ื้อจราจร ื้อ ันฝนพรอม
ถบ ะทอน งปฏิบัติงานรอง ทา ซฟตี้ ดานจราจร วั ดุ ละ
อุป รณอื่นๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 47/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

วั ดุ รื่องดับ พลิง
ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุวั ดุ รื่องดับ พลิงตาง ๆ
ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง าย งดับ พลิง ละอื่นๆที่ ี่ยว
องฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( ํานั งานปลัด )
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

5,000 บาท

รวม

9,000 บาท

รวม

9,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รุภัณฑ าร ษตร
(1) จัด า ลื่อย ซยนต นาด 12 นิ้ว
ตั้งไว 9,000 พื่อจัด า ลื่อย ซยนต
นาด 12 นิ้ว จํานวน 1 รื่อง พื่อใชใน ิจ ารอง าร
บริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)

นา : 48/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว 1,613,736.- บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 6 อัตรา พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ละ ุณวุฒิ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563
ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ( อง าร
ศึ ษา)
1. งิน ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบล ตั้งไว 758,880
.- บาท จํานวน 2 อัตรา ตํา นง ผอ. อง ารศึ ษาฯ ละนั
วิชา ารศึ ษาชํานาญ าร ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นราย
จายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย
ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งิน
รายได( อง ารศึ ษาฯ)
2. งิน ดือน ํา รับ าราช าร รู ตั้งไว 854,856
.- บาท จํานวน 4 อัตรา ตํา นง รู( ศ 2) ละ รูผูชวย ตั้ง
จายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐาน
อํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็

รวม

5,122,846 บาท

รวม

3,256,476 บาท

รวม

3,256,476 บาท

จํานวน

1,613,736 บาท

นา : 49/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

ตั้งไว 42,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ตํา นง ผอ. อง าร
ศึ ษาฯ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30
ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นราย
จายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณราย
จายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ารศึ ษาฯ)
งินวิทยฐานะ
จํานวน

84,000 บาท

ตั้งไว 84,000 บาท พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ
าราช าร
รู ระดับชํานาญ าร จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง าร
ศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็
าตอบ ทนพนั งานจาง
ตั้งไว 1,367,280 บาท พื่อจาย ป็น า
- พนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 719,280.- บาท
1. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ละผูชวย
ธุร าร ตั้งไว 385,680.- บาท จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็น
าพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง า
จาง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด

จํานวน

1,367,280 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงาน
บุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
2. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้ง
ไว 333,600.- บาท จํานวน 3 อัตรา พื่อจาย ป็น าจาง
พนั งานจางตามภาร ิจ ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุน
ทั่วไประบุวัตถุประ ง (พรอมปรับปรุง าจาง) ฐานอํานาจ
นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด
นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 648,000.- บาท
1. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 216,000
.- บาท จํานวน 2 อัตรา พื่อจาย ป็น าจางพนั งานทั่ว
ไป ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564
รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ารศึ ษาฯ)
2. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 432,000
.- บาท จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็น าจางพนั งานทั่ว

นา : 50/121

นา : 51/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ไป ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564
รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ ง ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน 149,460 บาท พื่อจาย ป็น
1. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้ง
ไว 72,000 บาท จํานวน 3 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า
รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็
2. พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย ธุร าร
ตั้งไว 5,460 บาท จํานวน 1 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า
รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1
ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

149,460 บาท

นา : 52/121
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3. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 48,000
บาท จํานวน 4 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว
ราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ตั้งจายจา งินอุด นุน
ทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ
นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
4. พนั งานจางทั่วไป ตํา นง ผูดู ล ด็ ตั้งไว 24,000
บาท จํานวน 2 อัตรา พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว
ราว ํา รับพนั งานจาง ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง าจาง ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม
นวทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

931,370 บาท

รวม

236,370 บาท

จํานวน

206,370 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ตั้งไว 206,370 บาท พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา ละพนั งานจาง
ใน อง ารศึ ษาฯ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน
ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฐานอํานาจตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ.2557 ละ าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ ํา รับจาย ป็น
าตอบ ทนผูปฏิบัติงานใ ับอง ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน รวมทั้ง าราช าร พนั งาน วนตําบลที่ อตัวมาชวย
ราช าร ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษา)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
าราช าร รู ตํา นง รู ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ระดับปริญญาตรี 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 พฤษภา ม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2174 ลว 13 มษายน 2563 ละ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
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30,000 บาท

นา : 54/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ค่าใช้สอย

รวม

445,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

ตั้งไว 350,000 บาท พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ าร ชน า
จาง มาผูดู ล ด็ , งานบวง รวงยา มอํา ภอ วย ถลง าจาง
มา ี่ยว ับ าร ฆษณา ละ ผย พร าวทาง
วิทยุ ทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ าลางฟิลมอัด ยายรูป า
วาร าร , นัง ือพิมพ ละ าจาง มาอื่น ๆ ที่ ป็น
ประ ยชน ตออง ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั
ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
าธรรม นียม าลงทะ บียน
จํานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร

ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลง
ทะ บียน ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพ อง
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง ฐานอํานาจตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง ชน า บี้ย ลี้ยง า ดิน
ทาง าพา นะ า ชาที่พั ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นตอง
จาย ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
อง จนท.ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

25,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 25,000 บาท พื่อจาย ป็น าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
รุภัณฑ ชน รื่อง อมพิว ตอร ปริ้น ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องอัด ํา นา รื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู ตะ ทรัพย ินอื่นๆ ละ รุภัณฑอื่นๆ ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจัดซื้อ ป็น า ิ่ง อง รื่องใชประจํา
ํานั งานตางๆ ํานั งาน ละ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 6
ง ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้พลา ติ
ํา รับ ด็ ล็ นั่งรับประทานอา าร ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็น
วั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
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วั ดุงานบานงาน รัว

จํานวน

40,000 บาท

ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็น า ิ่ง อง รื่องใช งานบาน
งาน รัวตาง ๆ ประจําศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ชน ปรง ไม
วาด น้ํายา ทํา วาม ะอาดตางๆ บู ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา
าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ผย
พร ( นัง ือพิมพ) นิตย าร าร ษตร นิตย าร าร ลี้ยง
ัตว นิตย ารบาน ละ วนฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
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วั ดุ อมพิว ตอร
ตั้งไว 70,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ
อมพิว ตอร ชน ผนดิ
ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ อมูล ียบอรด ปร รม อมพิว ตอร ละ
อื่นๆ ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว 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 รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย ละวั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
ตั้งไว 38,000 บาท พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า องศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยูในรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ละ ิจ าร
อื่นๆ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

70,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท
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าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
ตั้งไว 42,000 บาท พื่อจาย ป็น า ทรภาพ ทร าร า ชา
พื้นที่บริ ารอิน ตอร น็ต าจดทะ บียน ด มนพรอมทั้งปรับปรุง
อมูล าว าร ิจ รรมตางๆ าใชจาย ี่ยว ารใชระบบอิน ตอร
น็ต วาม ร็ว ูง ละ า ื่อ ารอื่นๆ ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่
อยูใน ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า
ใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว 12 .ย. 2560 นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/1529 ลว 3 .
. 2560 ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

42,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

935,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
ตู ล็ บบ 2 บาน
ตั้งไว 11,000 บาท พื่อ จัดซื้อตู ล็ ประตู องบานทึบ
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500 บาท ํา รับ อง าร
ศึ ษาฯ ละศพด.บาน ายทอง ุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .) ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
มิถุนายน 2559 นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว
19 มีนา ม 2561 รือง ลั ณฑ ละอัตรา าใช อยประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ า
ใช อยวั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท.0808.2/ว0444 ลว 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ าร ียนราบละ อียด ําชี้ จงงบประมาณราย
จาย ององ รป รอง วนทองถิ่น จา ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผนงาน
ารศึ ษา นา 224 ลําดับที่ 5 ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย ละ
วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร ALL In One บบตั้ง ตะ
ตั้งไวรวม 34,000
บาท พื่อจาย ป็น
1.จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ALL In One บบตั้ง ตะ
จํานวน 34,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง
อมพิว ตอร ALL In One จํานวน 2 รื่อง ๆ ละ 17,000
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บาท ํา รับ ศพด. บาน ายทอง ละศพด.บาน
ตะ รง ุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น
ลั (core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.2 GHz จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
บบ(Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
-มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วามี นาด
ไมนอย วา 4GB
-มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุ
ไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือ
ภายนอ (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (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 ละมี นาดไมนอย วา 21
นิ้ว วามละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559
นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มีนา ม 2561 รือง ลั
ณฑ ละอัตรา าใช อยประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อยวั ดุ ละ า
าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2
/ว0444 ลว 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร
ียนราบละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง อปท. จา
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน าร
พัฒนา ารศึ ษา ผนงาน ารศึ ษา นา 238 ลําดับที่ 34 ฐาน
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อํานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย ละวั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( อง ารศึ ษาฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

890,000 บาท

จํานวน

610,000 บาท

รง ารปรับปรุง ซอม ซม ตอ ติม รือดัด ปลงอา ารศูนยพัฒนา จํานวน
ด็ ล็

280,000 บาท

อา ารตาง ๆ
รง าร อ รางศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน

รั ษ

อ รางอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ รายละ อียด ดังนี้
พื้นที่อา าร รียน นาด วาง 6 มตร ยาว 16 มตร
พื้นที่รับ งนั รียน นาด วาง 3 มตร ยาว 8 มตร
อง วมจํานวน 1 ที่นั่ง
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฎตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
นา 10 อ 17
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ตั้งไว 280,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารปรับ
ปรุง ซอม ซม ตอ ติม รือดัด ปลงอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ป็น าปรับปรุง ซอม ซม ตอ ติม รือดัด ปลงอา าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
ฐานอํานาจ ตามมาตรา 4 งพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อ
จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ( นัง ือ ณะ
รรม ารวินัจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ ดวนที่ ุด ที่ ( วจ) 0405.2/ว259ลว 4
มิถุนายน 2561 ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นา 13 อ 22
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,776,655 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,904,655 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,252,890 บาท

จํานวน

31,390 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า จิ รรมพัฒนาผู รียน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6
ง
ตั้งไว 31,390 บาท พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผู รียน อง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 73 นๆ ละ 430 บาท ตอ น ตอปี อมูล
ด็ ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศพด ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นา 73 อ 53

นา : 63/121
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า รื่อง บบนั รียน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6

ง จํานวน

21,900 บาท

ตั้งไว 21,900 บาท พื่อจาย ป็น า รื่อง บบนั รียน อง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 73 นๆ ละ 300 บาท ตอ น ตอปี อมูล
ด็ ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563 จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ 3
-5 ปี) ใน ศพด.
ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง าร
ศึ ษาฯ).ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 73
อ 53
าจัด าร รียน าร อน อง ศพด.ราย ัว
จํานวน

244,800 บาท

ตั้งไว 244,800 บาท พื่อจาย าจัด าร รียน าร อน อง ศพด
.ราย ัว องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร
วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 144 นๆ ละ 1,700.- บาท ตอ น ตอ
ปี อมูล ด็ ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563 จัด รร ํา รับ
ปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ ง ( 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 รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
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าใชจาย รง าร รียนรูนอ ถานที่ ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น า ชน าวั ดุ
อุป รณ ป้าย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าจาง
มารถ ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐาน
อํานาจระ บียบ มท.วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จนท.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ไ พิ่ม
ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 74 อ 55
าใชจาย รง าร ง ริมพัฒนา ุ ภาพ ด็ ล็ ( ลือบฟลูออไรด จํานวน

20,000 บาท

)
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง าร ง ริม
พัฒนา ุ ภาพ ด็ ล็ ( ลือบฟลูออไรด ) พื่อ ป็น าใชจาย
ใน ารดู ล ุ ภาพ ด็ ล็ ชน าจัดซื้อฟลูออไรด ละ าใชจาย
ใน ารดํา นิน ารอื่น ๆที่ ี่ยว อง ระ บียบ ระทรวง าร ลังวา
ดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 าร
ซื้อ ารจาง จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 79 ลําดับที่ 71 ( อง
ารศึ ษาฯ)
าใชจาย รง ารอบรมใ วามรู ี่ยว บั ารป้อง ัน ละ ไ
ปัญ ายา พติดใน ถานศึ ษา ทั้ง 6 ง รง รียน ัง ัด ํานั
งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารอบรมใ
วามรู ี่ยว ับ ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติดใน ถาน
ศึ ษา ทั้ง 6 ง รง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ชน าจาง มาจัดทําอา าร ละ
รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ป้าย รง าร าจัด ถานที่ า
ตอบ ทนวิทยา ร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ( 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 รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว02726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

าใชจาย รง ารอบรมใ วามรูบุ ลา ร ี่ยว ับมาตร ารป้อง ัน จํานวน
วามปลอดภัยรับ ถาน ารณฉุ ฉิน ละอันตรายตางๆ ที่อาจ ิด ึ้น
ับ ด็
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารอบรมใ
วามรูบุ ลา ร ี่ยว ับมาตร ารป้อง ัน วามปลอดภัยรับ
ถาน ารณฉุ ฉิน ละอันตรายตางๆ ที่อาจ ิด ึ้น ับ ด็ พื่อ
จาย ป็น า ชน าจาง มาจัดทําอา าร ละ รื่องดื่ม า
วั ดุอุป รณ ป้าย รง าร าจัด ตรียม ถานที่ าตอบ ทน
วิทยา ร ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐาน
อํานาจระ บียบ มท.วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จนท.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ไ พิ่ม
ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) นา 74 อ 54
าใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติ
จํานวน
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าใน ารดํา นิน รง ารวัน ด็
งชาติ ชน จัดซื้อวั ดุอุป รณ รื่อง ียน อง วัญ อง
รางวัล นับ นุน าจัดทํานิทรรศ ารใ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ใน ัง ัด าจัดทําอา าร ละ รื่องดื่ม ํา รับ ด็ ละ ผู
รวมงานในวัน ด็ งชาติ ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผน
งาน ารศึ ษา นา 76 ลําดับที่ 60 ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง อปท
. พ.ศ. 2559

นา : 65/121
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50,000 บาท
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าใชจายใน รง าร ง ัน ีฬา ีภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง าร ง ัน
ีฬา ีภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ชน าจาง มาจัดทํา
อา าร ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ป้าย รง าร าจัด ถาน
ที่ า งินรางวัล ถวยรางวัล ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
อง ( 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 จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง อปท
. พ.ศ. 2559
า นัง ือ รียน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง
จํานวน

14,600 บาท

ตั้งไว 14,600 บาท พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน องศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยูใน
วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 73 นๆ ละ 200.- บาท ตอ น ตอ
ปี อมูล ด็ ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย ( อายุ 3-5 ปี ) ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป
ระบุวัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) นา 73 อ 53.
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าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด

จํานวน

705,600 บาท

ตั้งไว 705,600 บาท าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 144 นๆ ละ 20 บาท ตอ นตอ
วัน จํานวน 245 วัน ( อมูล ด็ ณ วัน
ที่ 6 ิง า ม 2563) ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุ
ประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา าร
ศึ ษา นา 77 ลําดับที่ 64 ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
าอุป รณ าร รียน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง จํานวน

14,600 บาท

ตั้งไว 14,600 บาท พื่อจาย ป็น าอุป รณ าร รียน องศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทั้ง 6 ง ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่
อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน
จํานวน 73 นๆ ละ 200 บาท ตอ น ตอปี อมูล ด็ ณ วัน
ที่ 6 ิง า ม 2563 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย ( อายุ 3-5 ปี ) ใน ศพด. ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุ
วัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นา 73 อ 53
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รง ารพัฒนาศั ยภาพบุ ลา รใน อง ารศึ ษาฯ
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าพัฒนา รู ผูดู ล ด็ ละ
บุ ลา รใน อง ารศึ ษา ชน าจาง มาจัดทําอา าร ละ
รื่องดื่ม าวั ดุ อุป รณ ป้าย รง าร าจัด ตรียม ถานที่ า
ตอบ ทนวิทยา ร ละ าจางอื่นๆ ที่ ี่ยว อง( อง าร
ศึ ษาฯ) ฐานอํานาจระ บียบ มท.วาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จนท.ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
ตั้งไว 1,651,765 บาท พื่อจาย ป็น
1. รง ารอา าร ริม (นม) ตั้งไว 1,375,832
.- บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รง ารอา าร
ริม (นม) รง รียนใน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ตรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล
ลุงตะ ียน จํานวน 6 ง จํานวน 718 น ๆ ละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน อมูล ด็ ณ วันที่ 6
ิง า ม 2563
ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง าร
ศึ ษาฯ ) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ดาน ารพัฒนา ารศึ ษา นา 77 ลําดับที่ 63 ฐานอํานาจ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
2. รง ารอา าร ริม (นม) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่
อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน ตั้งไว 275,933.- บาท จํานวน 6
ง จํานวน 144 น ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
วัน อมูล ด็ ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563 ตั้งจายจา งินอุด
นุนทั่วไป ระบุวัตถุประ ง ( อง ารศึ ษาฯ) จา ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน ารพัฒนา าร
ศึ ษา นา 77ลําดับที่ 63 ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็

รวม

1,651,765 บาท

จํานวน

1,651,765 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,872,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,872,000 บาท

จํานวน

2,872,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
ตั้งไว 2,872,000 บาท พื่อจายอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร
ลางวันใ รง รียนใน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ตรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วน
ตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 6 ง พื่อจาย ป็น าอา าร
ลางวัน จัด รรใ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 – ป.6
จํานวน 718 น อัตรา นละ 20 บาท ตอ น ตอ
วัน จํานวน 200 วัน ( อมูล ณ วันที่ 6 ิง า ม 2563
) ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไประบุวัตถุประ ง ( อง าร
ศึ ษา) จา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ดาน ารพัฒนา ารศึ ษา ผนงาน ารศึ ษา นา 77 ลําดับ
ที่ 66 ฐานอํานาจ นัง ือ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
ตั้งไว 120,000 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทนอา า มั ร
บริบาลทองถิ่น พื่อดู ลผู ูงอายุ ละผูพิ าร ฐานอํานาจตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ าใชจาย พ.ศ
.2562 ประ อบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891 2/ว
0803 ลงวันที่ 6 ุมภาพันธ 2563 รื่อง นวทาง ารจัดอบรม
ลั ูตรที่ ี่ยว อง ับ ารดู ลผู ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

710,000 บาท

รวม

350,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าจาง มา ํารวจ อมูล
จํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม รง าร ัตวปลอด ร น
ปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บาตามพระปณิธาร
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารีฯ ละ าจาง มาอื่น ๆที่ ี่ยว
อง ที่ ป็นประ ยชนตออง ารบริ าร วนตําบล ฐาน
อํานาจ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม รา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวัน
ที่ 31 ิง า ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 ( ํานั งานปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารบริ ารจัด าร ยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆใน าร นับ นุน
ารดํา นินงานตาม รง ารบริ ารจัด าร ยะมูลฝอย
ชุมชน ชน าวิทยา รฝึ อบรม าวั ดุประ อบ ารฝึ
อบรม รณรง ง ริม นับ นุน มูบานชุมชนตน บบดาน าร
บริ ารจัด าร ยะ ละ อื่นๆ ตลอดจนป้าย รง าร ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วามระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 ประ าศ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลา ม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 ม รา ม 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที่ 7 มีนา ม2561 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 485 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2562 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 ุมภา
พันธฅ 2562 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562 ปรา ฏ
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 163 อ 374 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารร ับ ลื่อน รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ จํานวน
ุนั บาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารีฯ
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจายใน ารดํา นิน รง าร ัตวปลอด
ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บาตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารีฯ ชน าจัดซื้อวั ซีน
ป้อง ัน ร พิษ ุนั บา ระติ รือ ระ ป๋า ็บ วาม ย็น ็มฉีด
ยา ถุงมือ ชือ พื่อจัดซื้อ รื่อง มาย ละ าจัดซื้อ มุด
บันทึ อมูล าวั ดุ อุป รณอื่น ตลอดจน าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
อง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว
0120 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวัน
ที่ 31 ิง า ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 161 อ 369 ( ํานั งานปลัด )
รง ารรณรง ละ ไ ร ระบาด ร ติดตอ
จํานวน
ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน
รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ร ระบาด ร ติดตอ ตลอด
จนใน ารดํา นิน าร ไ ร อุบัติใ ม ร ไ ลือดออ ร มือ
ทาปา ชน ารจัดซื้อน้ํายาพน มอ วัน ทรายอะ บท า
น้ํามัน บนซิน าน้ํามันดี ซล าจาง มา รงงานใน ารฉีดพน
มอ วัน ตลอดจน าใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ พ.ร
.บ. าธารณ ุ พ.ศ.2535 พ.ร.บ. ร ติดตอ พ.ศ
.2535 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 161 อ 376 ( ํานั งานปลัด )
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รง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ วามรูใน ารป้อง ัน ร ติดตอ ชื้อ จํานวน
ไวรั รนา 2019 ( covid-19 ) ละ ารจัดทํา นา า อนามัย พื่อ
ารป้อง ันตน อง
ตั้งไว 50,000 พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารฝึ อบรม
ชิงปฏิบัติ ารใ วามรูใน ารป้อง ัน ร ติดตอ ชื้อไวรั ร
นา 2019 ( covid-19 ) ละ ารจัดทํา นา า อนามัย พื่อ าร
ป้อง ันตน อง ชน ผา รรไ ร ไมบรรทัด ปา า ดิน อ ็ม
มุด ็ม ดาย นา า อนามัย ารตั้งตั้งใน ารจัดทํา จ
ล อล อฮอลลางมือ ตลอดจนจัด าวั ดุอุป รณ ใน ารป้อง ัน
ละระงับ ร ติด ชื้อไวรั รนา ชนจัด าน้ํายาฆา ชื้อ จ
ล อล อฮอล อล อฮอล ถังพนน้ํายาฆา ชื้อ ตลอดจน าใช
จายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2120 ลงวันที่ 9
มษายน 2563 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0819.3 / ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0808.2 /
ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2787 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2563 พ.ร.บ. าธารณ ุ พ.ศ.2535 พ.ร.บ. ร
ติดตอ พ.ศ.2535 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) พิ่ม ติมฉบับที่ 1 นา 38 อ 105 ( ํานั งานปลัด )
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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

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
ประ ภท าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
ตั้งไว 60,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารซอม
ซม บํารุงรั ษา รุภัณฑ าร ษตร ( รื่องพน มอ
วัน ) ใ ามารถ ใชงานไดตามป ติ ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวง าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา
รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุง
รั ษา อ 212 ใ นวยงาน องรัฐจัดใ มีผู วบ ุมดู ลพั ดุที่
อยูใน วาม รอบ ริงใ อยูใน ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
วลา ดยใ มี ารจัดทํา ผน ารซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ
วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน
องรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงาน ดย
ร็ว ( ํานั งานปลัด )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประ ยชน
ประ ภท งินอุด นุน วนราช าร อ ชน รือ ิจ ารที่ ป็น
าธารณะประ ยชน
ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินงาน
ตาม รง ารพระราชดําริ าธารณ ุ ละ อื่นๆ ใ
ณะ
รรม าร มูบาน 15 มูบานๆละ 20,000 บาท ราย
ละ อียด ดังนี้
1. ณะ รรม าร มูบาน ลุงตะ ียน มูที่ 1
จํานวน 20,000 บาท
2. ณะ รรม าร มูบานตะ รง มูที่ 2
จํานวน 20,000 บาท
3. ณะ รรม าร มูบานไผน า มูที่ 3
จํานวน 20,000 บาท
4. ณะ รรม าร มูบาน รศั ดิ์ มูที่ 4
จํานวน 20,000 บาท
5. ณะ รรม าร มูบาน ระมะ า มูที่ 5
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จํานวน 20,000 บาท
6. ณะ รรม าร มูบาน นอง าย มูที่ 6
จํานวน 20,000 บาท
7. ณะ รรม าร มูบานตาดอน มูที่ 7
จํานวน 20,000 บาท
8. ณะ รรม าร มูบาน ระทุม ทน มูที่ 8
จํานวน 20,000 บาท
9. ณะ รรม าร มูบาน ซาด มูที่ 9
จํานวน 20,000 บาท
10. ณะ รรม าร มูบาน นน พ็ด มูที่ 10
จํานวน 20,000 บาท
11. ณะ รรม าร มูบาน รั ษ มูที่ 11
จํานวน 20,000 บาท
12. ณะ รรม าร มูบาน ายทอง มูที่ 12
จํานวน 20,000 บาท
13. ณะ รรม าร มูบานพะไลพัฒนา มูที่ 13
จํานวน 20,000 บาท
14. ณะ รรม าร มูบานตะ ียนทอง มูที่ 14
จํานวน 20,000 บาท
15. ณะ รรม าร มูบาน นองน า มูที่ 15
จํานวน 20,000 บาท
ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุนอง รป รอง 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 : 76/121

นา : 77/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

178,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

178,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

178,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจาง มารถ รับ – ง ด็ นั รียน ํา รับ ด็ ศพด.ใน
ัง ัด อบต. ลุงตะ ยี น
ตั้งไว 108,000 บาท พื่อ ป็น าใชจาย รง ารจาง
มารถ รับ – ง ด็ นั รียน ํา รับ ด็ ศพด.ใน ัง ัด อบต
. ลุงตะ ียน พื่อชวย ลือ ด็ ดอย อ า ด็ ยา จน ได ดิน
ทางมา รียนดวย วาม ะดว ( อง ารศึ ษาฯ) ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ง ราะ ผูยา ไร ององ ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ
.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2 / ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2560 นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2 / 757 ลง
วันที่ 7 มษายน 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร
จัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 ารซื้อ รือ
จาง ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )
ไ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 ผนงาน ัง ราะ
ง ราะ นา 72 อ 51

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ละ ง ราะ ผู ูงอายุ/ผูพิ าร ผูติด จํานวน
ชื้อ อด ผูดอย อ า ผูยา ไร
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง ารพัฒนา
ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ/ผูพิ าร ในตําบล ลุงตะ ียน วั ดุ
อุป รณ ป้าย รง าร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
วั ดุ อุป รณอื่น ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลา ม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน
2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวัน
ที่ 4 ม รา ม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565 ) ผนงาน ัง ราะ ง ราะ นา 70 อ 46

นา : 78/121

20,000 บาท

นา : 79/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ า ร อด
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย ารดํา นิน ิจ รรม
รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ า ร อด ชน จัด
ิจ รรมรณรง ดินวิ่งตอตาน อด ฝึ อบรมใ วามรู บื้อง
ตน ใน ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ า ร อด ใ
ประชาชนทั่วไป ชน วั ดุอุป รณ ป้าย รง าร า
อา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม วั ดุ อุป รณอื่น ละ าใช
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลา ม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน
2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวัน
ที่ 4 ม รา ม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ผนงาน ัง ราะ ง ราะ นา163 อ 372 ( ํานั
งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 80/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร ง ริมศูนยพัฒนาบทบาท ตรี

จํานวน

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง ารพัฒนา
บทบาท ตรี ในตําบล ลุงตะ ียน วั ดุอุป รณ ป้าย
รง าร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ อุป รณ
อื่น ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ผนงาน ัง ราะ
ง ราะ นา 71 อ 48 ( ํานั งานปลัด)
รง าร ง ริมศูนยพัฒนา ยาวชนตําบล ลุงตะ ียน ละดํา นิน จํานวน
ารปลู จิต ํานึ อา า ( นไทใจอา า)
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ด็ ละ ยาวชน ในตําบล ลุงตะ ียน วั ดุ
อุป รณ ป้าย รง าร าอา าร อา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม วั ดุ อุป รณอื่น ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลา ม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศิ ายน
2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวัน
ที่ 4 ม รา ม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ผนงาน ัง ราะ
ง ราะ นา 71 อ 50 ( ํานั งานปลัด)

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 81/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว 1,385,200 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน วน
ตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 5 อัตรา รายละ อียดดังนี้
1. ผูอํานวย าร องชาง 2. นายชาง ยธาอาวุ
3. จาพนั งานธุร ารชํานาญงาน 4. นายชางไฟฟ้าชํานาญงาน
5. นายชาง ยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุ
พรอมทั้ง งินปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ละ งิน พิ่มตามวุฒิ ตั้ง ตวัน
ที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12
ดือน พรอมปรับปรุง งิน ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นราย
จายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ
ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใช
จาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ
ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินราย
ได( องชาง)

รวม

6,611,984 บาท

รวม

2,129,920 บาท

รวม

2,129,920 บาท

จํานวน

1,385,200 บาท

นา : 82/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

24,000 บาท

ตั้งไว 24,000.- บาท พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพ ละ งิน พิ่ม
ตาง ๆ ใ พนั งาน วนตําบล ลุง
ตะ ียน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

ตั้งไว 42,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ตํา นงนั บริ ารงาน
ชาง อง ารบริ าร วนตําบล ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึง
วันที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

นา : 83/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

าตอบ ทนพนั งานจาง
ตั้งไว 613,800.- บาท พื่อจาย ป็น าพนั งานจาง ดังนี้
- ตํา นงพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 289,800
.- บาท พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 2
อัตรา รายละ อียดดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า 2. ผูชวย จาพนั งานธุร าร
ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564
รวม 12 ดือน พรอมปรับปรุง าจาง ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งิน
รายได( องชาง)
- พื่อจาย ป็น าจางพนั งานจางทั่วไป ตั้งไว 324,000
.- บาท จํานวน 3 อัตรา รายละ อียดดังนี้ 1. พนั งาน ับ
รถ จํานวน 1 อัตรา
2. พนั งานจางทั่วไป จํานวน 2
อัตรา
ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวันที่ 30 ันยายน 2564รวม 12
ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด
ใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงาน
บุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)

จํานวน

613,800 บาท

นา : 84/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
ตั้งไว 64,920.- บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งิน
พิ่มตาง ๆ ใ พนั งานจางตามภาร ิจ 2 อัตรา ละพนั งาน
จางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตั้ง ตวันที่ 1 ตุลา ม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 ันยายน 2564 รวม 12 ดือน ฐานอํานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใชจาย ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง
วนทองถิ่น นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
174,905.- บาท พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา ละพนั งานจางใน วน
ยธา ององ ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ป็น รณี
พิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฐานอํานาจตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน วนทอง
ถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2557 ละ าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอื่น ๆ ํา รับจาย ป็น า
ตอบ ทนผูปฏิบัติงานใ ับอง ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน รวมทั้ง าราช าร พนั งาน วนตําบลที่ อตัวมาชวย
ราช าร ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

จํานวน

64,920 บาท

รวม

3,967,064 บาท

รวม

259,305 บาท

จํานวน

174,905 บาท

นา : 85/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ละ
ลู จาง ฐานระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ
ทน ารปฎิบัติงานนอ วลา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
า ชาบาน
จํานวน

60,000 บาท

ตั้งไว 60,000.- บาท พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน วน
ตําบล ลุงตะ ียน จํานวน 2 น ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 2381 ลงวัน
ที่ 17 มษายน 2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า
ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารทําประ ันภัย
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

14,400 บาท

ตั้งไว 14,400.- บาท พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ
พนั งาน วนตําบล ลุงตะ ียน ละลู จางประจํา ฐานอํานาจ
ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตร พ.ศ.2560 ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

นา : 86/121
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ค่าใช้สอย

รวม

1,212,759 บาท

จํานวน

1,122,759 บาท

ตั้งไว 1,122,759 บาท พื่อจาย ป็น าจาง
มาบริ าร ชน าจาง มา ี่ยว ับ าร ฆษณา ละ ผย พร
าว ารทางวิทยุ ทรทัศน รือ ิ่งตีพิมพตาง ๆ าลางฟิลมอัด
ยายรูป ละ าจาง มาบริ ารผูดู ลบํารุงรั ษาระบบประปา
ละ าร วบ ุมดู ลรับผิดชอบ ารผลิตน้ําประปา จด นวยน้ํา
ประปา ละ าจาง มาพนั งานจางชวยงานดาน
ชาง จํานวน 10 อัตรา าจาง มา ูบน้ํา า บ าม าจาง
รื่องจั ร าจาง มา รงงาน ํา รับ ิจ ารประปา มูบาน ละ
าธารณูป ภ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วน
ตําบล ลุงตะ ียน าจาง มาออ บบ ละจาง มาอื่นๆ ที่
ป็นประ ยชนตออง ารบริ าร วนตําบล ฐานอํานาจ นัง ือ
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง
ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
าธรรม นียม าลงทะ บียน
จํานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร

ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลง
ทะ บียน ใน ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพ องพนั งาน
วนตําบล ลู จางประจํา พ.ร.บ.รถจั รยานยนต พ.ร.บ.รถ
ยนต าธรรม นียมตรวจ อบ ุณภาพน้ําภายในตําบล ลุง
ตะ ียน ารังวัดออ นัง ือ น ล.ระบบประปา ละ ลงน้ําภาย
ในตําบล ละ าธรรม นียม ารติดตั้ง/ยายมิ ตอรไฟฟ้า ฐาน
อํานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งิน
รายได ( องชาง)

นา : 87/121
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ชน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน า บี้ย
ลี้ยง า ดินทาง า ชาที่พั าพา นะ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่
จํา ป็นตองจาย ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น ( ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( องชาง)
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 30,000.- บาท พื่อจาย ป็น าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
รุภัณฑ ชน รถยนต จั รยานยนต รื่องพิมพดีด รื่องถาย
อ าร รื่องอัด ํา นา รื่องปรับอา าศ พัดลม ตู
ย็น ตู ตะ รื่อง ูบน้ํา ทรัพย ินอื่น ละ รุภัณฑอื่นๆ ใ
ามารถใชงานได ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุง
รั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุงรั ษา อ 212 ใ นวยงาน
องรัฐจัดใ มีผู วบ ุมดู ลพั ดุที่อยูใน วาม รอบ รองใ อยูใน
ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด วลา ดยใ มี ารจัดทํา ผน าร
ซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่
พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน องรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ
ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงาน ดย ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ
ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณาตั้งงบประมาณใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ าธารณูป ภ น .มท.0808.2/ว
1536 ลว.19 มีนา ม 2561 ( องชาง)

นา : 88/121
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
ตั้งไว 35,000 บาท พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชประจํา
ํานั งานตาง ๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้
พลา ติ าอี้ ฯลฯ (รา าตอ นวยตอชุดไม
ิน 5,000 บาท ) ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)

รวม

1,795,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

นา : 89/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จํานวน

120,000 บาท

ตั้งไว 120,000.- บาท พื่อจาย ป็น าซื้อ ลอดไฟฟ้า บร
อร ปลั๊ ไฟ วิตซไฟ ลอดวิทยุ รื่องมือ ละอุป รณ
ซฟตี้ ละชิ้น วนวิทยุ อุป รณซอม มไฟ าธารณะ า
วั ดุ อุป รณไฟฟ้าปรับปรุง อประชุม ละอุป รณตู วบ ุม
ระบบอัต นมัติ ฯลฯ ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ( องชาง)
วั ดุ อ ราง
จํานวน

200,000 บาท

ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ป็น า จัดซื้อวั ดุ อ ราง
ตางๆ ชน ลื่อย ตะปู อน ี ทราย ไมตางๆ ปูน
ซี มนต ทอ ลู รัง ิน ลุ อิฐ รือซี มนต บล็อ ฯลฯ ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( องชาง)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น
ง ชน บต ตอรี่ ยางรถยนต ละอื่นๆที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบระมาณ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( องชาง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

110,000 บาท

ตั้งไว 110,000.- บาท พื่อจาย ป็น
1. าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละน้ํามัน ลอลื่นรถยนต วน
ลาง ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ิจ าร อง องชาง ตั้ง
จาย 100,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น นัง ือดวนที่ ุด ที่ 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24
ิง า ม 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัด
จางผานระบบ ารจัดซื้อจัดจางภา รัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP)
นัง ือที่ ( วจ) 0405.2 / ว 179 ลงวันที่ 9
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มษายน 2561 รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ
พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงานตามภาร ิจ อง นวยงานภา
รัฐ ( องชาง)
2. าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน ลอลื่นรถ
จั รยานยนต ละ ารใชน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ิจ าร อง องชาง ตั้ง
ไว 10,000 บาท ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบ
ประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทองถิ่น นัง ือดวนที่
ุด ที่ 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2560
รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางผานระบบ าร
จัดซื้อจัดจางภา รัฐดวยอิ ล็ ทรอนิ (e-GP) นัง ือที่
( วจ) 0405.2 / ว 179 ลงวันที่ 9 มษายน 2561 รื่อง นว
ทางปฏิบัติใน ารจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง พื่อใชใน ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจ อง นวยงานภา รัฐ ( องชาง)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จํานวน

1,220,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ตั้งไว 1,220,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ
าร พทย ที่ใชใน ารผลิตน้ําประปา ชน ลอรีน าร ม าร
ารบอน ปูน าว ฯลฯ ํา รับ ิจ ารประปา มูบาน ที่อยูใน
วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( องชาง)
วั ดุ อมพิว ตอร
จํานวน
ตั้งไว 80,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ
อมพิว ตอร ชน ผนดิ
ผน รอง ง มึ พิมพ ผา
มึ ผนบันทึ อมูล ียบอรด ปร รม อมพิว ตอร ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด
ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ( องชาง)
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80,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
ตั้งไว 700,000 บาท พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า ํา รับ ิจ าร
ประปา ที่อยูใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ลุง
ตะ ียน ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนราย
ละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ประ อบ ับ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.8 / ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 ตั้ง
จายจา งินรายได ( องชาง)

รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

515,000 บาท

รวม

515,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รุภัณฑ อ ราง
รื่องตัด อน รีต นาด 12 นิ้ว
ตั้งไว 40,000 บาท พื่อ
- จัด า รื่องตัด อน รีต นาด 12 นิ้ว จํานวน 1 รื่อง
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 246 อ 54
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รื่อง ัด อน รีตไฟฟ้า
ตั้งไว 25,000 บาท พื่อ
- จัด า รื่อง ัด อน รีตไฟฟ้า จํานวน 1 รื่อง
ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 246 อ 54

จํานวน

25,000 บาท

นา : 96/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ตั้งไว 450,000 บาท พื่อจาย ป็น าบํารุงรั ษา ิ่ง อ ราง ละ
าธารณูป ภ ชน าปรับปรุงรองระบายน้ํา าปรับปรุงถนนดิน
ลู รัง าปรับปรุงถนน ิน ลุ าปรับปรุงระบบประปา าปรับ
ปรุงทอ งน้ําดิบ/ทอจายน้ําประปา าปรับปรุงถนน ล. า
ปรับปรุงฝายดิน าปรับปรุงฝาย ล. าปรับปรุงทอระบาย
น้ํา า รดถนนภายในตําบล ละ ิ่ง อ รางอื่นๆ ใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 ารบํารุง
รั ษา ารตรวจ อบ ารบํารุงรั ษา อ 212 ใ นวยงาน อง
รัฐจัดใ มีผู วบ ุมดู ลพั ดุที่อยูใน วาม รอบ รองใ อยูใน
ภาพที่พรอมใชงานไดตลอด วลา ดยใ มี ารจัดทํา ผน าร
ซอมบํารุงที่ มาะ ม ละระยะ วลาใน ารซอมบํารุง ใน รณีที่
พั ดุ ิด ารชํารุด ใ นวยงาน องรัฐดํา นิน ารซอม ซมใ
ลับมาอยูใน ภาพพรอมใชงาน ดย ร็ว ประ อบ ับ ลั ณฑ
ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณาตั้งงบประมาณใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ าธารณูป ภ น .มท.0808.2/ว
1536 ลว. 19 มีนา ม 2561 ( องชาง )

จํานวน

450,000 บาท

นา : 97/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งานไฟฟ้าถนน

รวม

755,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

755,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

755,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
รง าร ยาย ตระบบจํา นายไฟฟ้า บาน ายทอง มูที่ 12
1. ปริมาณงานระบบจํา นายไฟฟ้า รง ูงพรอมติดตั้ง มอ
ปลง
- ยาย ตระบบจํา นาย รง ูง จา จุด ดิม ไปทาง
บาน ระทุม ทน
-ติดตั้ง มอ ปลงไฟฟ้า 1 มอ
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา มอ ปลง ไปทางบาน
ายทอง
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา มอ ปลง ไปทาง
บาน ระทุม ทน
2. ปริมาณงาน ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบานตา
ดอน
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบาน
ายทอง
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ
.ศ.2563 นา 26 อ 64

นา : 98/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา บานตะ รง มูที่ 2

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางป่า
าธารณะบานไผน า
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศา ตรที่ 5 ดาน รง รางพื้นฐาน ปรา ฏ
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ.ศ.2563 นา 21 อ 47
รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา บานตะ ียนทอง มูที่
14
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทาง นอง ลา
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นา 123 อ 231
รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา บาน นน พ็ด มูที่ 10
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุ ดิม ไปทาง นนรัง
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ
.ศ.2563 นา 25 อ 60

นา : 99/121
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รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา บาน ายทอง มูที่ 12

จํานวน

330,000 บาท

รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา บาน ลุงตะ ียน มูที่ 1 จํานวน

40,000 บาท

- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบริ วณ ระ
วใ ญ
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า รือ ง วาง
ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 26 อ 65

- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบานนาง
ัลยา ผลพิมาย
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ
.ศ.2563 นา 20 อ 43
รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา-ไฟ าธารณะ บาน รศั ดิ์ จํานวน
มูที่ 4
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา-ไฟ าธารณะ จา จุด ดิม ไป
ทางบานนาง ิรินภา ระภูมิ
- ยาย ตระบบจํา นายไฟ าธารณะ จา จุด ดิม ไปทาง
บาน ระทุม ทน
-ติดตั้ง มไฟ าธารณะภายใน มูบาน จํานวน 6 ม
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ
.ศ.2563 นา 22 อ 52

40,000 บาท

นา : 100/121
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รง าร ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา-ไฟ าธารณะ บาน นอง
าย มูที่ 6
- ยาย ตระบบจํา นายไฟ าธารณะ จา จุด ดิม ไปทาง
ระน้ําฝายใ ม
- ยาย ตระบบจํา นายไฟ าธารณะ จา จุด ดิม ไปทาง
บานนาง ุดตา ยอด ิง
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางนานาย
นูปาน วชนะ
- ยาย ตระบบจํา นาย รงต่ํา จา จุด ดิม ไปทางบาน
นายมาวิน รองไธ ง
-ติดตั้ง มไฟ าธารณะ 5 จุด ภายใน มูบาน
ฐานอํานาจตามพรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) (2) ใ มี ละบํารุง ารไฟฟ้า
รือ ง วาง ดยวิธีอื่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปีพ
.ศ.2563 นา 23 อ 56

จํานวน

85,000 บาท

นา : 101/121
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

รง ารจัดทํา ละทบทวน ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 จํานวน
พรอม ผนชุมชน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจาย รงจัดทํา ละ
ทบทวน ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ละ าใชจายใน
ารจัดทํา ผนชุมชน ชน จาง มาจัดทําอา าร อา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าจาง มาถาย อ าร า รื่อง ียน บบ
พิมพ วั ดุอุป รณ ป้าย รง าร าตอบ ทน อง ณะทํา
งาน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฐานอํานาจระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุดที่ มท 0810.3 / ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3 / ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ปรา ฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) นา 55 อ 12 ( ํานั งานปลัด )

นา : 102/121
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

660,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ัน ีฬา ( ีฬาอํา ภอ ีฬาตําบล ีฬา มูบาน)
ตั้งไว 250,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ง ัน ีฬา
ตานยา พติด ละ รง าร ง ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธอํา ภอ
วย ถลง ชน วิ่งมาราธอน อ รบิ รีฑา ีฬาพื้นบาน ละ
าใชจายใน ารจัด งทีมนั ีฬาตําบล ง ันระดับ
อํา ภอ ชน าจาง มาจัดทําอา าร อา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า งินรางวัล าถวยรางวัล า ณะ รรม ารตัด ิน าจัด
ตรียม ถานที่ าจาง มารถ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
อง ฐานอํานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ารวม าร ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ. 2559 จา ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประ พณี ละภูมิปัญญาทองถิ่น ผนงาน
ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร นา 181 ลําดับ
ที่ 432 ( อง ารศึ ษา )

นา : 103/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬาไว
ประจําที่อง ารบริ าร วนตําบล ลุงตะ ียน ละจัดซื้อ
วั ดุ – อุป รณใน ารจัด าร ง ัน ีฬาตานยา พ
ติดฯ ชน ป้ายนับ ะ นน ีฬาประ ภทตางๆ, ะ ตนนั่งนับ
ะ นน อุป รณ าร ง ัน ฟุตซอล ป็นตน ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
2061 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบ
ประมาณรายจาย ององ รป รอง วนทองถิ่น

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 104/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

รวม

3,756,000 บาท

รวม

3,756,000 บาท

รวม

3,756,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณูป ภ
รง าร อ รางลาน ีฬาบาน ลุงตะ ียน มูที่ 1
อ รางลาน ีฬาตาม บบอบต. ํา นอ ประ อบดวย
- อ รางลาน ีฬา ล. นาดพื้นที่ ล.ไมนอย วา 510 ตาราง
มตร นา 0.15 มตร
-ติดตั้ง มไฟพรอม า ล็ จํานวน 6 ชุด ( ปอรตไล บบใช
ับ นาม ีฬา 350 W )
-ทํา นาม ีฬาจํานวน 3 ชนิด ีฬา ดังนี้
1) วอล ลยบอล (ตี นพรอม า ละ นต)
2) ตระ รอ (ตี นพรอม า ละ นต)
3) ฟุตซอล (ตี นพรอมตา าย ละ นต)
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร ล็ นาด 1.20x2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูป ภ
าชด ชย า อ ราง ( า K)
ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น าชด ชย า อ ราง ( า K)
ตาม งื่อนไ ลั ณฑ ูตร ละวิธี ํานวณที่ใช ับ ัญญา บบ
ปรับรา าไดตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที่ 22 ิง า ม 2532 รื่อง ารพิจารณาชวย ลือผูประ อบ
อาชีพงาน อ ราง ตาม นัง ือ ํานั ล าธิ าร ณะ
รัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2532

นา : 105/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน

ล.ภายในบานตาดอน มูที่ 7

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

อ รางถนน ล.จํานวน 2 ชวง
1. อ รางถนน ล.ไปนานายไ ว ผองพรรณ นาด
วาง 6 มตร ยาว 15 มตร นา 0.15 มตร
2. อ รางถนน ล.ไปนานายไ ว ผองพรรณ นาด
วาง 3 มตร ยาว 144 มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.2563
นา 14 อ 26
รง าร อ รางถนน

ล.ภายในบานพะไลพัฒนา มูที่ 13

อ รางถนน ล.จา จุด ดิม ไประบบประปา นาด วาง 5
มตร ยาว 102 มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 17 อ 33

นา : 106/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน

ล.ภายในบาน รศั ดิ์ มูที่ 4

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

อ รางถนน ล.รอบบานบริ วณ ัน นอง รศั ดิ์ นาด วาง 5
มตร ยาว 88.5 มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 88 อ 103
รง าร อ รางถนน

ล.ระ วางบาน

ซาด-บานทาลี่

อ รางถนน ล.จา บานนาง ายชล ิดมะ ลิงถึงบานทา
ลี่ นาด วาง 5 มตร ยาว 85 มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 100 อ 147

นา : 107/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน ล.ภายในบาน ายทอง มูที่ 12
อ รางถนน ล.จํานวน 4 ซอย
1. บานนายดํา รัฐวัง นาด วาง 4 มตร ยาว 20
มตร นา 0.15 มตร
วางทอ อน รีตไม ริม ล็ ศ . 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 12 ทอน
2. บานนายทองใ บุญชู นาด วาง 4 มตร ยาว 45
มตร นา 0.15 มตร ถมดินปรับระดับ นาด วาง 5
มตร ยาว 25 มตร นา ฉลี่ย 0.25 มตร รือปริมาตรดินถม
ไมนอย วา 31 ลู บาศ มตร วางทอ อน รีตไม ริม
ล็ ศ . 0.30 x 1.00 มตร จํานวน 6 ทอน
3. บานนาย อ ลั ษณ มนตรีชัย นาด วาง 3
มตร ยาว 50 มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร ล็ นาด 1.20 x 2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจตาม พรบ. ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละ
บํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1
ประจําปี พ.ศ.2563 นา 15 อ 30

จํานวน

250,000 บาท

นา : 108/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน ล.ภายในบาน นองน า มูที่ 15

จํานวน

142,000 บาท

จํานวน

314,000 บาท

อ รางถนน ล.จา ทาง ลวงชนบทถึงบาน นางมอญ
ลาด ิรินทร นาด วาง 3 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15
มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 113 อ 190
รง าร อ รางถนน ล.ภายในบาน นอง าย มูที่ 6
อ รางถนน ล.จํานวน 2 ชวง รายละ อียด ดังนี้
1. จา าม ย างวัด นอง ายไป ระฝายใ ม นาด วาง 3
มตร ยาวรวม 86.50 มตร นา 0.15 มตร
2. ซอยบานนางบุญ ลี้ยง นาด วาง 3 มตร ยาวรวม 93.50
มตร นา 0.15 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 14 อ 25

นา : 109/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน ิน ลุ บาน ระมะ า มูที่ 5
ลงผิวทาง ิน ลุ จํานวน 2 าย ประ อบดวย ตามราย าร
ดังนี้
- ายที่ 1 ถมดิน ันทาง นาด วาง 4 มตร ยาว 315
มตร นา ฉลี่ย 0.40 มตร ปริมาตร ิน ลุ ไมนอย
วา 598.50 ลู บาศ มตร ลงผิวทาง ิน ลุ นาด วาง 3
มตร ยาว 315 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตร ิน ลุ
ไมนอย วา 94.50 ลู บาศ มตร
- ายที่ 2 ลงผิวทาง ิน ลุ นาด วาง 2.50
มตร ยาว 600 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตร ิน ลุ
ไมนอย วา 150 ลู บาศ มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 13 อ 24

จํานวน

400,000 บาท

นา : 110/121

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง าร อ รางถนน ิน ลุ ภายในบาน นองน า มูที่ 15

จํานวน

208,000 บาท

รง าร อ รางถังต ตะ อนระบบประปาบาน ระทุม ทน มูที่ 8 จํานวน

400,000 บาท

อ รางถนน ิน ลุ จา ลัง รง รียนถึง นอง
ม็ด นาด วาง 3 มตร ยาว 544 มตร นา 0.10 มตร
ปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 163.20 ลู บาศ มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 113 อ 189

อ รางถังต ตะ อน นาด วาง 3.40 มตร ยาว 9.50
มตร ตาม บบอบต. ํา นด
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 19 อ 40
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รง าร อ รางถังต ตะ อนระบบประปาบานตะ รง มูที่ 2

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

อ รางถังต ตะ อน นาด วาง 3.40 มตร ยาว 9.50
มตร ตาม บบอบต. ํา นด
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 19 อ 38
รง ารปรับปรุงถนนลู รัง ป็นถนน นิ ลุ จา าม ย นานาง
ประ ทือง นิตร ระ ท ถึง าม ย นอง าย
ปรับปรุงถนนลู รัง ป็นผิวทาง ิน ลุ จํานวน 2 ชวง ประ อบ
ดวย
- ชวงที่ 1 ลงผิวทาง ิน ลุ นาด วาง 3 มตร ยาว 480
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 144
ลู บาศ มตร
- ชวงที่ 2 ลงผิวทาง ิน ลุ นาด วาง 3 มตร ยาว 200
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 60
ลู บาศ มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไว
นิลย จํานวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 85 อ 94
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รง ารปรับปรุงทอจายน้ําประปาบาน นน พ็ด มูที่ 10

จํานวน

242,000 บาท

รวม

532,000 บาท

รวม

532,000 บาท

รวม

532,000 บาท

จํานวน

232,000 บาท

วางทอพีวีซี ชั้น 8.5 นาด 4 นิ้ว ยาว 730 มตร
วางทอพีวีซี ชั้น 8.5 นาด 2 นิ้ว ยาว 20 มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563
นา 30 อ 75
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูป ภ
รง าร ุดลอ ลองอี าน ียว( ลองอินอุ ) จา ระวัดถึง วย
ามงาม บานไผน า มูที่ 3
ุดลอ ลอง ยาว 550 มตร ปริมาตรดิน ุดไมนอย
วา 9,900 ลู บาศ มตร
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร ล็ นาด1.20 x 2.40
มตร จํานวน 1 ป้าย ฐานอํานาจตาม พรบ. ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละ
บํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) นา 140 อ 284
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รง าร ุดลอ ลําตะ ผือ บานตะ ียนทอง

มูที่ 14

จํานวน

214,000 บาท

จํานวน

86,000 บาท

ดุ ลอ ลําตะ ผือ (ลาด อียง 1:1) ปริมาตรดิน
ุด 5,521.50 ลู บาศ มตร ( บบอนุรั ษพันธุไม ือถา ถาง
ลมตนไม ดิม างลํา วย ทาที่จํา ป็น ํา รับรถ นดิน)
ดินที่ ุดใชถมถนนจา ลาดยาง-บานนางวรรณาผลพิมาย ละ
บริ วณใ ล ระชังปลา 800 ลู บาศ มตร วนอื่นใ ถมตาม บบ
ํา นด
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง ารชั่ว ราว ไวนิลย จํานวน 1
ป้าย ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร
ล็ นาด 1.20 x 2.40 มตร จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทางบ พระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 148 อ 321
รง ารวางทอ งน้ํา พื่อ าร ษตร บานตะ ียนทอง

มูที่ 14

วางทอ งน้ํา พื่อ าร ษตร มือง า จา นานาย วียน ว
ง ลอดทอลาดยางไปนานาง ม ปั าระนัง
วางทอระบายน้ํา อน รีตไม ริม ล็ ศ . 0.30 x 1.00
มตร จํานวน 200 มตร
บอพั ํา ร็จรูป นาด 0.30*0.50 ม. จํานวน 1 บอ
ฐานอํานาจตาม พรบ. ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (1) จัดใ มี ละบํารุงรั ษาทางน้ํา ละทาง
บ พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ
มาตรา 17 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565
) นา 151 อ 331
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

78,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะ
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆใน าร นับ นุน
ารดํา นินงานตาม รง าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลง
น้ํา าธารณะ ชน า รื่องจั ร า รงงาน ็บ น ผั ตับชวา
ละวัชพืช ละ อื่นๆ ตลอดจนป้าย รง าร ฐานอํานาจ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ
.ศ.2561-2565 ) นา 52 อ 6 ( ํานั งานปลัด )

รง ารปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ
ตั้งไว 20,000.- บาท พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆใน ารปลู
ป่า ฉลิมพระ ียรติ ตลอดจน ารปลู ป่า พิ่มพื้นที่ ี ียว ปลู
ญา ฝ ชน าจัดซื้อตนไม าจาง มารถ นตนไม าจาง
รงงาน ตรียม ลุม วั ดุ ายยางรถน้ํา า รงงาน ตรียม
ลุม วั ดุ อุป รณ รง รือน พาะชําตนไม ละ อื่นๆ ตลอดจน
ป้าย รง าร ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวัน
ที่ 26 ม รา ม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 130 อ 250 ( ํานั งานปลัด)

วันที่พิมพ : 20/4/2564 09:42:43

รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช ( นับ นุน รง ารพระราชดําริพระ จํานวน
ราช าวนีย )
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆใน าร นับ นุน
ารดํา นินงานตาม รง ารอนุรั ษพันธุ ลาไม ละพันธ
ไม ชน ารปลู ป่า พิ่มพื้นที่ ี ียว ปลู ญา ฝ รั ษาพุนุ
รรม ํารวจรวบรวม อมูล บื้องตน องพันธุ รรมพืช าร
อนุรั ษพันธุ ลาไม ละพันธพืช อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ละ อื่นๆ ตลอดจนป้าย รง าร ฐานอํานาจ นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 50 อ 1 ( ํานั งานปลัด)
รง ารอบรมใ วามรูดาน ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง จํานวน
วดลอม
ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรมใ วามรู
ดาน ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ชน า
วิทยา ร า อ าร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าจัด
ตรียม ถานที่ าป้าย รง าร ละ าอื่นๆที่ ี่ยว อง ฐาน
อํานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 52 อ 2 ( ํานั งานปลัด )

นา : 115/121

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 116/121
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,200 บาท

รวม

8,200 บาท

จํานวน

8,200 บาท

รุภัณฑ าร ษตร
จัดซื้อ รื่อง ูบน้ํา บบ อย ง รื่องยนต บนซิน
ตั้งไว 8,200 บาท พื่อจัดซื้อ รื่อง ูบน้ํา บบ อย ง รื่อง
ยนต บนซิน ูบได 1,000 ลิตร/นาที รายละ อียดดังนี้
- ูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
- ป็น รื่อง ูบน้ํา บบ อย งใช รื่องยนต บนซิน
- นาดทอ งไมนอย วา 3 นิ้ว (75 มิลลิ มตร)
- ูบน้ําไดไมนอย วาตามปริมาณที่ ํา นด
- งน้ําได ูงไมนอย วา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
- อปุ รณประ อบ อง รื่อง ูบน้ํา ละ อง รื่องยนต ตองมี
รบชุดพรอมที่จะใชงานได ฐานอํานาจ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 รื่อง าร ํา นด ลั
ณฑ าร ียนรายละ อียด ําชี้ จงงบประมาณรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) นา 247 อ 61 ( ํานั งานปลัด )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

16,174,400 บาท

รวม

16,174,400 บาท

รวม

16,174,400 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งไว จํานวน 200,000 บาท พื่อจาย ป็น า งิน มทบ องทุน
ประ ัน ัง มใ 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 รา ม 2557 พระราช
บัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวา ม 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 ัง ม

ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน
รายปี ในอัตรารอยละ 0.2 อง าจาง ดยประมาณทั้งปี ฐาน
อํานาจ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 พระราช
บัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวา ม 2561 ละพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2561
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ตั้งไว 10,766,400 บาท พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ใ ผู
ูงอายุ ใน ต อบต. ลุงตะ ียน บบ ั้นบันได จํานวน 1,376
ราย รายละ อียดดังนี้
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 60 –69 ปี จํานวน 845 นๆ
ละ 600 บาท 12 ดือน ป็น งิน 6,084,000 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 70 –79 ปี จํานวน 382 นๆ
ละ 700 บาท 12 ดือน ป็น งิน 3,208,800 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 80 –89 ปี จํานวน 131 นๆ
ละ 800 บาท 12 ดือน ป็น งิน 1,257,600 บาท
- ผู ูงอายุชวงอายุระ วาง 90 ปี ึ้นไป ปี จํานวน 18 นๆ
ละ 1,000 บาท 12 ดือน ป็น งิน 216,000 บาท
ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยัง
ชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
) นา 75 อ 57 ( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,766,400 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จํานวน

4,128,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

ตั้งไว จํานวน 4,128,000 บาท พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ใ
ผูพิ าร ใน ต อบต. ลุงตะ ียน จํานวน 430
รายๆ ละ 9,600 บาท บาท/ปี จาย ดือนละ 800 บาท ฐาน
อํานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ
พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วาม
พิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วาม
พิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นา 75 อ 58 ( ํานั งานปลัด)
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
ตั้งไว จํานวน 150,000 บาท พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ใ
ผูป่วย ร อด ใน ต อบต. ลุงตะ ียน จํานวน 25
รายๆ ละ 6,000.- บาท/ปี จาย ดือนละ 500 บาท ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) นา 75 อ 59 ( ํานั งานปลัด)
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ํารองจาย

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งไว 400,000 บาท พื่อจายใน ิจ ารอันจํา ป็น รง
ดวน ฉุ ฉิน ไม ามารถ าด ารณไดลวง นา บรร ทา วาม
ดือดรอน องประชาชน ชน วาตภัย น้ําทวม ภัย
ลง อั ีภัย ภัย นาว งานประปา ละ าธารณภัย
อื่นๆ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ ว 0684 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560 นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.4 / ว 1173
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4 / ว 1520 ลงวันที่ 2
ิง า ม 2560
รายจายตาม อผู พัน
งิน มทบ องทุนประ ัน ุ ภาพตําบล ลุงตะ ียน
ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ุ
ภาพตําบล ลุงตะ ียน มทบ งินไมนอย วารอยละ 40 รณี
รายได ององ รป รอง วนทองถิ่น ไมรวม งินอุด
นุน ตั้ง ต 6 ถึง 20 ลานบาท อง งิน มทบ จา ป ช
.ประมาณ 380,000.- บาท ฐานอํานาจ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุนอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 มษายน 2560
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
ตั้งไว 300,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบบํา น็จบํานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น 1 ปอร ซ็นต อง งินรายได พ.ศ
. 2563 ฐานอํานาจ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต
. ดวนที่ ุดที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม รา ม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ
.2533 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557

จํานวน

300,000 บาท

