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ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

องค ารบริหารสวนตาบลรอง าศ
ต/อา ภอ สง มน

จังหวัด พร

-----------------------------------------------------------------

15 ม. 4 ซอย- ถนนวง/ตาบล รอง าศ
ต/อา ภอ สง มน จังหวัด พร 54130

พื้นที่

17.42 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้งหมด

7,007 คน

ชาย

3,285 คน

หญิง

3,722 คน

้อมล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง

หน้า
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลร่ ง ศ
ภ สง ม่น จง วด พร่

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่องกำศ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีตอ่ สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่องกำศอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลร่องกำศจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 25,942,698.87 บำท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,601,593.24 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,794,772.98 บำท
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงกำร รวม 443,509.66 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รำยรับจริง จำนวน 38,617,630.99 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
จำนวน
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 3,097,112.00 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 32,374,514.94 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

790,125.20
719,734.60
75,287.50
0.00
260.00
0.00
15,831,116.69
21,201,107.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

15,406,179.60
9,972,230.00
4,474,430.63
2,079,534.71
0.00
442,140.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 3,375,610.00 บำท
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จำนวน 5,757,685.60 บำท
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บำท
(7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จำนวน 0.00 บำท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
รายรับจริง
ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
รวม

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

1,665,857.00
765,670.20
276,094.30
80.00
1,700.00
2,709,401.50

1,621,200.00
759,200.00
93,300.00
500.00
300.00
2,474,500.00

2,186,000.00
796,500.00
276,000.00
500.00
2,000.00
3,261,000.00

20,762,517.93
20,762,517.93

22,308,100.00
22,308,100.00

20,763,000.00
20,763,000.00

24,008,089.00
24,008,089.00
47,480,008.43

24,000,000.00
24,000,000.00
48,782,600.00

24,000,000.00
24,000,000.00
48,024,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2562
17,508,185.00
11,514,520.00
6,161,622.04
4,652,691.34
0.00
562,500.00
40,399,518.38
40,399,518.38

ประมาณการ
ปี 2563
18,606,200.00
13,591,180.00
11,125,120.00
4,956,100.00
20,000.00
484,000.00
48,782,600.00
48,782,600.00

ประมาณการ
ปี 2564
20,151,785.00
14,066,180.00
8,531,035.00
4,803,000.00
20,000.00
452,000.00
48,024,000.00
48,024,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลร่อง าศ
อาเภอสงเม่น จัง วัดแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลร่องกาศ
อ. ูงเม่น จ.แพร่
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,612,875

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

951,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,539,040

แผนงาน าธารณ ุข

690,000

แผนงาน ังคม งเคราะ

608,640

แผนงานเค ะและชุมชน

4,859,400

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

60,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

4,061,000

แผนงานการเกษตร

290,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

20,151,785
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

48,024,000

น้า : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,841,180

516,000

1,561,080

7,918,260

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,311,980

0

0

2,311,980

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,529,200

516,000

1,561,080

5,606,280

2,418,000

72,000

1,184,615

3,674,615

192,000

52,000

312,615

556,615

1,068,000

20,000

772,000

1,860,000

ค่าวัสดุ

710,000

0

100,000

810,000

ค่าสาธารณูปโภค

448,000

0

0

448,000

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

0

20,000

8,279,180

588,000

2,745,695

11,612,875

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

408,660

0

408,660

408,660

0

408,660

33,600

509,000

542,600

33,600

35,000

68,600

ค่าใช้สอย

0

374,000

374,000

ค่าวัสดุ

0

100,000

100,000

442,260

509,000

951,260

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

น้า : 2/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,914,620

0

2,914,620

2,914,620

0

2,914,620

งบดา นินงาน

252,000

891,420

1,143,420

ค่าใช้สอย

252,000

574,820

826,820

0

316,600

316,600

0

249,000

249,000

0

249,000

249,000

งบ งินอุดหนุน

0

232,000

232,000

เงินอุด นุน

0

232,000

232,000

3,166,620

1,372,420

4,539,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

น้า : 3/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

120,000

0

120,000

120,000

0

120,000

0

350,000

350,000

ค่าตอบแทน

0

120,000

120,000

ค่าใช้สอย

0

120,000

120,000

ค่าวัสดุ

0

110,000

110,000

งบ งินอุดหนุน

0

220,000

220,000

เงินอุด นุน

0

220,000

220,000

120,000

570,000

690,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

น้า : 4/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

482,640

482,640

482,640

482,640

126,000

126,000

ค่าตอบแทน

42,000

42,000

ค่าใช้สอย

84,000

84,000

608,640

608,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,656,860

0

565,140

2,222,000

1,656,860

0

565,140

2,222,000

602,400

180,000

1,362,000

2,144,400

ค่าตอบแทน

224,400

0

80,000

304,400

ค่าใช้สอย

308,000

0

1,042,000

1,350,000

70,000

180,000

240,000

490,000

3,000

490,000

0

493,000

3,000

0

0

3,000

0

490,000

0

490,000

2,262,260

670,000

1,927,140

4,859,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

60,000

60,000

ค่าใช้สอย

60,000

60,000

รวม
60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

60,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

60,000

140,000

200,000

ค่าใช้สอย

30,000

140,000

170,000

ค่าวัสดุ

30,000

0

30,000

60,000

140,000

200,000

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

4,061,000

4,061,000

4,061,000

4,061,000

4,061,000

4,061,000

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

130,000

160,000

290,000

ค่าใช้สอย

30,000

160,000

190,000

100,000

0

100,000

130,000

160,000

290,000

ค่าวัสดุ
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริ ารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

20,151,785

20,151,785

20,151,785

20,151,785

20,151,785

20,151,785
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลรองกาศ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตาบลรองกาศ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 48,024,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 48,024,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,612,875

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

951,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,539,040

แผนงานสาธารณสุข

690,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

608,640

แผนงานเคหะและชุมชน

4,859,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,061,000

แผนงานการเกษตร

290,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

20,151,785
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

48,024,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลรองกาศปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลรองกาศมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายสมคิด ยอดสาร)
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลรองกาศ
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลร ง ศ
ภ ง มน จง วด พร
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดน
ภ ษีบ รงท งที่
ภ ษีป้ ย
ภ ษีที่ดน ล ่งปล ร ง
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รพนน
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคม ค ร
ค ธรรม นียม ็บ ล ขนมลฝ ย
ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม จดขย มลฝ ย
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นญ ตรบท ร ็บ ขน ่งปฏ ล รื มลฝ ย
ค ใบ นญ ต ี่ยว บ รควบคม ค ร

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

843,474.00
15,947.00
727,342.00
0.00
1,586,763.00

842,994.00
26,663.00
779,106.75
0.00
1,648,763.75

910,006.00
26,142.00
729,709.00
0.00
1,665,857.00

55,100.00
1,800.00
779,100.00
785,200.00
1,621,200.00

-90.93
11.11
-0.01
78.30

%
%
%
%

5,000.00
2,000.00
779,000.00
1,400,000.00
2,186,000.00

1,581.10
280.00
1,675.00
736,800.00

1,367.70
280.00
5,131.00
727,280.00

1,367.70
140.00
3,571.00
698,040.00

1,300.00
200.00
5,000.00
727,200.00

15.38
150.00
-30.00
-0.03

%
%
%
%

1,500.00
500.00
3,500.00
727,000.00

680.00

800.00

700.00

800.00

25.00 %

1,000.00

1,200.00
0.00
8,678.00
11,150.00
6,540.00
0.00
697.00

1,420.00
0.00
8,940.00
8,260.00
2,100.00
0.00
622.00

1,420.00
0.00
970.00
10,400.00
39,691.50
0.00
1,370.00

1,400.00
7.14 %
0.00
0.00 %
8,900.00 -88.76 %
8,200.00
21.95 %
2,100.00 1,804.76 %
1,000.00
0.00 %
600.00 150.00 %

1,500.00
0.00
1,000.00
10,000.00
40,000.00
1,000.00
1,500.00

วนที่พมพ : 23/9/2563 23:26:40

น : 2/3

500.00
769,781.10

รายรับจริง
ปี 2561
2,520.00
758,720.70

ปี 2562
8,000.00
765,670.20

16,000.00
186,418.24
202,418.24

16,000.00
77,301.22
93,301.22

12,000.00
264,094.30
276,094.30

16,000.00
77,300.00
93,300.00

90.00
0.00
0.00
90,600.00
0.00
90,690.00

30.00
0.00
0.00
0.00
200.00
230.00

80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00

100.00
0.00
100.00
100.00
200.00
500.00

0.00
100.00
0.00
0.00
-50.00

%
%
%
%
%

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00

795.00
795.00

350.00
350.00

1,700.00
1,700.00

300.00
300.00

566.67 %

2,000.00
2,000.00

0.00
7,370,420.52
2,813,191.98
113,698.57
3,641,626.65
1,511,122.19
88,929.00
97,992.09

0.00
11,348,270.33
3,064,312.31
43,489.00
5,782,780.70
0.00
109,301.50
42,475.54

472,641.84
8,847,780.04
2,815,661.59
66,749.79
6,205,101.91
0.00
96,645.00
49,825.02

238,800.00
11,348,200.00
3,064,300.00
43,400.00
5,782,700.00
0.00
109,300.00
42,400.00

ปี 2560
ค ใบ นญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร ถ นที่
ด บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค รบร ง น ล ถ ย
ร
ค จ น ย ศษข ง
งนที่มีผ ทศใ
ค ข ย บบ ปลน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ค ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษีธร จ ฉพ
ภ ษี รรพ มต
ภ ษี ร
ค ภ ค ลวง ล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวง ร

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
2,500.00 220.00 %
759,200.00
-25.00 %
241.53 %

98.07
-22.03
-8.10
54.38
7.30
0.00
-11.25
17.92

%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2564
8,000.00
796,500.00
12,000.00
264,000.00
276,000.00

473,000.00
8,848,000.00
2,816,000.00
67,000.00
6,205,000.00
0.00
97,000.00
50,000.00
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ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ที่ ล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
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ปี 2560
47,135.43

รายรับจริง
ปี 2561
51,183.85

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
51,000.00
37.25 %

ปี 2562
70,694.74

2,245,381.00

1,628,050.00

2,137,418.00

1,628,000.00

17,929,497.43

22,069,863.23

20,762,517.93

22,308,100.00

22,189,252.00

23,095,854.88

24,008,089.00

24,000,000.00

22,189,252.00
42,769,196.77

23,095,854.88
47,667,083.78

24,008,089.00
47,480,008.43

24,000,000.00
48,782,600.00

31.27 %

ปี 2564
70,000.00
2,137,000.00
20,763,000.00

0.00 %

24,000,000.00
24,000,000.00
48,024,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ง

รบร ร วนต บลร ง ศ
. ูงเมน จ.แพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,024,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

2,186,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

779,000 บ ท

จ นวน

1,400,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

796,500 บาท

ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

3,500 บ ท

จ นวน

727,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดน
ปร ม ณ รไวต มที่ ดว จ ไดรบจ ผูที่ งช ร ภ ษี
ภ ษีบ รุงท งที่
ปร ม ณ รไวต มที่ ดว จ ไดรบจ ผูที่ งช ร ภ ษี
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไวต มที่ ดว จ ไดรบจ ผูเ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564

ยช ร ภ ษี

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง
ปร ม ณ รไวต มที่ ดว จ ไดรบต ม ฎ ม ยว ดวยภ ษี
ที่ดนแล ่งปลู ร ง นด

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียมเ ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียมเ ็บแล นมูลฝ ย
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร
โฆษณ

ศ รื แผนปลวเพื่

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562

ร
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ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

8,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

276,000 บาท

เช รื บร ร ถ นที่

จ นวน

12,000 บ ท

จ นวน

264,000 บ ท

รวม

500 บาท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

100 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียม ื่น ๆ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ใบ นุญ ตรบท

รเ ็บ น ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ใบ นุญ ตเ ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ใบ นุญ ต ื่นๆ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ด เบี้ย
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รบร ง เน แล ถ ยเ

ร

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
จ น ยเศษ ง
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
เงนที่มีผู ุทศใ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ยแบบแปลน
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
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ร ยไดเบ็ดเตล็ด ื่นๆ

จ นวน

100 บ ท

รวม

2,000 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล

ธรรมเนียมรถยนต

รวม

20,763,000 บาท

จ นวน

473,000 บ ท

จ นวน

8,848,000 บ ท

จ นวน

2,816,000 บ ท

จ นวน

67,000 บ ท

จ นวน

6,205,000 บ ท

จ นวน

97,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

2,137,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ ษีมูล เพ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ ษีมูล เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ ษีธุร จเฉพ
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ

ลวงแล

ธรรมเนียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ

ลวงแร

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ภ

ลวงปิโตรเลียม

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562
ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงร ยรบจรง ปงบปร ม ณ พ.ศ.2562

วนที่พมพ : 23/9/2563 23:27:41
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงน ุด นุนท่วไป
ถ ยโ นเลื ท

รบด เนน รต ม น จ น ที่แล ภ ร จ

ปร ม ณ รไวใ ลเ ียงย ดวงเงนรวมที่ไดรบจด ร รรในปงบ
ปร ม ณ พ.ศ.2563

รวม

24,000,000 บาท

จ นวน

24,000,000 บ ท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:29:05
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

385,560.00

385,560.00

471,240.00

514,080.00

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

31,590.00

31,590.00

38,610.00

42,150.00

0 %

42,150

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

31,590.00

31,590.00

38,610.00

42,150.00

0 %

42,150

129,600.00

129,600.00

122,400.00

86,400.00

0 %

86,400

1,273,587.00

1,220,400.00

1,508,090.00

1,627,200.00

0 %

1,627,200

1,851,927.00

1,798,740.00

2,178,950.00

2,311,980.00

1,509,030.00

1,443,756.00

2,057,308.00

2,168,680.00

6.08 %

2,300,520

70,000.00

67,440.00

84,630.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินประจําตําแ นง

140,000.00

126,000.00

168,000.00

168,000.00

0 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

706,170.00

702,080.00

931,340.00

945,660.00

-3.06 %

916,680

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล
เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,311,980

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
21.8 %

ปี 2564

65,700.00

55,136.00

59,500.00

49,260.00

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,490,900.00

2,394,412.00

3,300,778.00

3,415,600.00

3,529,200

รวมงบบุคลากร

4,342,827.00

4,193,152.00

5,479,728.00

5,727,580.00

5,841,180

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-60 %

100,000

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

46,802.00

29,957.00

46,860.00

90,000.00

-33.33 %

60,000

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

เงินชวยเ ลือบุตร

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

46,802.00

29,957.00

46,860.00

372,000.00

612,952.00

312,906.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

466,918.00

100,000.00

-20 %

80,000

คาจ้างเ มาบริการทําความ ะอาดบริเวณ
ภายนอกอาคารที่ทําการอบต.

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการทําความ ะอาดอาคาร
ถานที่

0.00

0.00

0.00

84,000.00

100 %

168,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

192,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-80 %

6,000

4,500.00

3,700.00

85,424.00

200,000.00

0 %

200,000

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเ ริม ร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของผ้บริ าร พนักงาน
วนตําบล พนักงานจ้าง และ มาชิก ภา
องคการบริ าร วนตําบล

14,569.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเ ริม ร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผ้บริ าร พนักงาน
วนตําบล ลกจ้างประจํา พนักงานจ้างและ
มาชิก ภาองคการบริ าร วนตําบล

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

62,570.00

63,776.00

66,976.00

100,000.00

0 %

100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมนา

99,034.00

145,400.00

115,182.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น
รือ มาชิก ภาท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาด
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้บริ าร มาชิก
ภาฯ พนักงานฯ พนักงานจ้าง ลกจ้าง
ประจํา

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจัดซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา
คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

0.00

0.00

3,000.00

5,000.00

-100 %

0

ศนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

94,870.39

44,550.21

369,327.24

115,000.00

-56.52 %

50,000

889,495.39

570,332.21

1,106,827.24

952,000.00

297,889.00

127,670.00

300,597.00

260,000.00

-42.31 %

150,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

24,580.00

11,710.00

18,258.00

50,000.00

-40 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

73,103.00

44,185.00

79,920.00

130,000.00

-61.54 %

50,000

วั ดุกอ ร้าง

61,642.29

34,970.00

23,434.92

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

56,508.00

0.00

26,700.00

60,000.00

-16.67 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

256,651.89

158,322.22

304,254.09

300,000.00

-33.33 %

200,000

วั ดุการเกษตร

7,000.00

7,050.00

1,500.00

22,000.00

36.36 %

30,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

8,400.00

0.00

42,540.00

23,000.00

30.43 %

30,000

78,460.00

103,520.00

165,595.00

130,000.00

-38.46 %

80,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุ ํารวจ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

864,234.18

487,427.22

962,799.01

1,045,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,068,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร

รวมค่าวัสดุ

710,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

325,035.16

176,147.96

474,680.99

490,000.00

-38.78 %

300,000

0.00

0.00

0.00

1,000.00

200 %

3,000

คาบริการโทรศัพท

5,142.42

1,986.99

2,758.46

15,000.00

0 %

15,000

คาบริการไปรษณีย

14,233.00

3,309.00

21,278.00

30,000.00

0 %

30,000

104,631.74

46,759.00

128,504.86

164,000.00

-39.02 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

449,042.32

228,202.95

627,222.31

700,000.00

448,000

รวมงบดาเนินงาน

2,249,573.89

1,315,919.38

2,743,708.56

3,069,000.00

2,418,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

25,200.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน ชนิดเบาะนั่ง มีท้าว
แขน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 2,500 บาท

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน ชนิดเบาะนั่ง มีท้าว
แขน จํานวน ๗ ตัว งบประมาณตั้งไว้
๑๑,๙๐๐ บาท

11,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ ้องประชุม จํานวน ๑๐๐ ตัว
งบประมาณตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท

58,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

57,500.00

180,000.00

-100 %

0

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอก าร
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐
บีทีย จํานวน ๑ เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บี
ทีย

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อชั้นโครงเ ล็ก ํา รับวางเครื่องเ ียง
และลําโพง

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก ารแบบ4ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

15,800.00

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก ารแบบบานเลื่อน
กระจก

0.00

0.00

0.00

23,800.00

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กชนิด องบานเปิด

0.00

0.00

0.00

27,500.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโต็ะทํางานเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

4,800.00

-100 %

0

11,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0 %

0

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

868,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโตะทํางานเ ล็ก จํานวน ๓ ตัว งบ
ประมาณตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐ บาท
คาจัดซื้อโตะ มบชา
คาจัดซื้อโตะ มบชา จํานวน ๑ ชุด งบ
ประมาณตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท
คาจัดซื้อรถเข็น องล้อเอนกประ งคโครง
เ ล็ก
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอก บไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI LumenS ตั้งไว้
๓๖,๐๐๐ บาท

35,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาด
ทะแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

3,157.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล

57,600.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก ( Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง

15,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ี
แบบNetwork

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

12,900.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

248,750.00

0.00

72,257.00

1,331,500.00

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างป้ายประชา ัมพันธบอก
ทางเข้า ถานที่ราชการ ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร บริเวณทาง ลวง
มายเลข 101

0.00

0.00

0.00

10,800.00

-100 %

0

โครงการจัดทําป้ายแนะนํา ถานที่ภายใน
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

คาติดตั้งประตกระจกกรอบอลมิเนียมแบบ
เลื่อน อาคารศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริ าร วนตําบลรองกาศ มที่ 4 ตําบล
รองกาศ อําเภอ งเมนจัง วัดแพร

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

คาติดตั้งประตกระจกกรอบอลมิเนียมแบบ
วิงเดี่ยว อาคารโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริ าร วนตําบลรองกาศ มที่ 4 ตําบล
รองกาศ อําเภอ งเมนจัง วัดแพร

0.00

0.00

97,500.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบ ุขาภิบาลในอาคาร
อประชุมองคการบริ าร วนตําบลรองกาศ
บริเวณที่ทําการองคการบริ าร วนตําบล
รองกาศ บ้านรองกาศ มที่ ๔ ตําบลรองกา
ศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

131,000.00

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางเข้าที่ทําการองคการบริ าร วนตําบล
รองกาศ บ้านรองกาศ มที่ ๔ ตําบลรองกา
ศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร งบประมาณตั้ง
ไว้ ๑๖๖,๐๐๐ บาท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0 %

ปี 2564

165,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

165,000.00

0.00

105,500.00

151,800.00

0

รวมงบลงทุน

413,750.00

0.00

177,757.00

1,483,300.00

0

การจ้างองคกรที่เป็นกลางในการประเมินผล
ในมิติความพึงพอใจของผ้รับบริการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

12,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไป

7,018,150.89

5,509,071.38

8,401,193.56

10,299,880.00

8,279,180

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
0 %

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

0
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

261,660.00

247,320.00

352,740.00

376,080.00

5.3 %

396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

48,000.00

125 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

261,660.00

247,320.00

352,740.00

436,080.00

516,000

รวมงบบุคลากร

261,660.00

247,320.00

352,740.00

436,080.00

516,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

40,520.00

3.65 %

42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

เงินชวยเ ลือบุตร

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

52,520.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

52,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาใช้จายในการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน
แผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล

4,350.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

4,350.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

4,350.00

0.00

0.00

72,520.00

72,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

266,010.00

247,320.00

352,740.00

508,600.00

588,000

เงินเดือนพนักงาน

645,080.00

535,970.00

674,520.00

961,780.00

12.6 %

1,083,000

เงินประจําตําแ นง

35,000.00

31,500.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

134,900.00

126,270.00

179,940.00

192,360.00

1.93 %

196,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

148,070.00

134,590.00

108,000.00

216,000.00

0 %

216,000

23,150.00

14,641.00

12,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

986,200.00

842,971.00

1,016,460.00

1,436,140.00

1,561,080

รวมงบบุคลากร

986,200.00

842,971.00

1,016,460.00

1,436,140.00

1,561,080

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

276,780.00

-8.73 %

252,615

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

12,600.00

30,000.00

0 %

30,000

23,950.00

49,929.00

66,026.00

53,100.00

-43.5 %

30,000

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

เงินชวยเ ลือบุตร

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

23,950.00

49,929.00

78,626.00

362,880.00

122,160.00

117,192.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

206,266.00

20,000.00

0 %

20,000

คาจ้างเ มาบริการปฎิบัติ น้าที่ผ้ชวยธุรการ
กองคลัง

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติ น้าที่ผ้ชวยเจ้า
น้าที่การเงินและบัญชี

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติ น้าที่ผ้ชวยเจ้า
น้าที่จัดเก็บรายได้

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

312,615

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

14,000.00

66,652.00

77,000.00

300,000.00

-33.33 %

200,000

0.00

0.00

0.00

114,000.00

31.58 %

150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

43,446.00

21,890.00

29,780.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมนา

41,400.00

34,200.00

28,200.00

50,000.00

0 %

50,000

5,380.00

1,950.00

1,850.00

50,000.00

0 %

50,000

226,386.00

241,884.00

343,096.00

856,000.00

วั ดุ ํานักงาน

18,993.00

0.00

66,297.00

70,000.00

-57.14 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

65,930.00

9,750.00

38,870.00

70,000.00

0 %

70,000

รวมค่าวัสดุ

84,923.00

9,750.00

105,167.00

140,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

335,259.00

301,563.00

526,889.00

1,358,880.00

1,184,615

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโตะทํางานชนิดเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายตามโครงการเตรียมความพร้อม
และดําเนินงานภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

772,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ
ํา รับงานประมวลผล แบบที่ ๒

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ
ชนิดLED ชนิด Network แบบที่ 1 ( 27
น้า /นาที)

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะแบบ
ประมวลผลแบบที่ 1

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

61,800.00

16,900.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

61,800.00

16,900.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,321,459.00

1,144,534.00

1,605,149.00

2,811,920.00

2,745,695

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,605,619.89

6,900,925.38

10,359,082.56

13,620,400.00

11,612,875

91,888.00

152,730.00

226,080.00

237,600.00

4.9 %

249,240

199,700.00

183,250.00

189,132.00

148,140.00

4.01 %

154,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-54.67 %

ปี 2564

30,000.00

26,000.00

23,190.00

11,780.00

5,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

321,588.00

361,980.00

438,402.00

397,520.00

408,660

รวมงบบุคลากร

321,588.00

361,980.00

438,402.00

397,520.00

408,660

0.00

0.00

4,300.00

35,000.00

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

4,300.00

35,000.00

33,600

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

4,300.00

35,000.00

33,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

321,588.00

361,980.00

442,702.00

432,520.00

442,260

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

84,000.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

-4 %

33,600

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-36.36 %

35,000
35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

0 %

84,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
.คาใช้จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

0.00

0.00

0.00

10,000.00

1,400 %

150,000

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางท้องถนนในชวงเทศกาลปีใ ม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางท้องถนนในชวงเทศกาล
งกรานต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

32,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเ ตุ ชวง
เทศกาลปีใ ม

0.00

0.00

10,510.00

17,300.00

-100 %

0

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเ ตุ ชวง
เทศกาล งกรานต

0.00

0.00

25,050.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรม ลัก ตรจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การจิตอา าภัยพิบัติประจําองคการบริ าร
วนตําบลรองกาศ

0.00

0.00

0.00

65,070.00

-100 %

0

18,104.20

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

73,687.12

20,000.00

400 %

100,000

50,504.20

0.00

109,247.12

196,370.00

0.00

0.00

0.00

34,930.00

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฎิ
บัติงานของ อป.พร.

โครงการอบรมอป.พร.(ใ ม)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

374,000

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง

43.14 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

21,240.00

23,600.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

21,240.00

47,600.00

84,930.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

50,504.20

21,240.00

156,847.12

336,300.00

509,000

0.00

0.00

35,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุชนิดติดตั้งรถยนต
ขนาด ๑๐ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้
๑๓,๕๐๐ บาท

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด
๕ วัตต จํานวน ๑๐ เครื่อง ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐
บาท

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

82,900.00

200,000.00

-100 %

0

88,500.00

0.00

173,400.00

200,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
กอ ร้างอาคารศนยประ านงานอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องคการบริ าร วน
ตําบลรองกาศ บ้านรองกาศ มที่ ๔ ตําบล
รองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร งบ
ประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

249,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

106,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

249,000.00

0.00

0.00

106,000.00

0

รวมงบลงทุน

337,500.00

0.00

173,400.00

306,000.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

388,004.20

21,240.00

330,247.12

642,300.00

509,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

709,592.20

383,220.00

772,949.12

1,074,820.00

951,260

660,080.00

621,360.00

882,000.00

1,733,040.00

2.33 %

1,773,360

0.00

0.00

0.00

17,500.00

140 %

42,000

464,600.00

570,788.00

1,004,320.00

1,032,400.00

2.47 %

1,057,920

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการจ้างเ มาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณ
จุดเ ี่ยงตามทางแยก ทางรวม ภายในพื้นที่
ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-13.48 %

ปี 2564

42,950.00

35,295.00

53,900.00

47,780.00

41,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,167,630.00

1,227,443.00

1,940,220.00

2,830,720.00

2,914,620

รวมงบบุคลากร

1,167,630.00

1,227,443.00

1,940,220.00

2,830,720.00

2,914,620

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

98,000.00

156,000.00

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการดแลระบบคอมพิวเตอร
ประจําศนยไอซีที อบต.รองกาศ

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการทําความ ะอาดอาคาร
โรงเรียน

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการทําความ ะอาดอาคาร
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

84,000.00

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

98,000.00

492,000.00

252,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

98,000.00

492,000.00

252,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บี
ทีย

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโตะทํางาน

0.00

0.00

0.00

4,900.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค ํา รับ
งานประมวลผล

0.00

0.00

66,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

74,000.00

40,900.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

74,000.00

40,900.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,167,630.00

1,227,443.00

2,112,220.00

3,363,620.00

3,166,620

352,148.00

170,576.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

491,288.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการรถรับ งนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต.รองกาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

144,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา ํา รับโรงเรียนอนุบาล
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ

0.00

80,000.00

162,935.00

283,570.00

0 %

283,570

คาใช้จายโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา ํา รับศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ังกัดอบต.รองกาศ

0.00

66,000.00

102,000.00

137,250.00

0 %

137,250

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

71,740.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

429,888.00

316,576.00

756,223.00

430,820.00

วั ดุ ํานักงาน

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

19,100.00

50,000.00

-60 %

20,000

คาอา ารเ ริม (นม)

215,501.62

129,804.22

226,408.96

216,600.00

0 %

216,600

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองคการบริ าร
วนตําบลรองกาศ
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริ าร วนตําบลรองกาศ
รวมค่าใช้สอย

574,820

ค่าวัสดุ

วั ดุการศึกษา
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ปี 2561
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ปี 2563
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ปี 2564

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,566.67 %

30,000

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

215,501.62

129,804.22

278,508.96

328,400.00

316,600

รวมงบดาเนินงาน

645,389.62

446,380.22

1,034,731.96

759,220.00

891,420

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐
บีทีย จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้
๕๖,๐๐๐ บาท

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อโตะนักเรียนไม้ ระดับอนุบาล
จํานวน ๔๐ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐
บาท

37,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ
XGA ขนาด 2,500 Ansi Lumens

0.00

0.00

0.00

27,700.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED) แบบ
Smart Tv

0.00

0.00

0.00

56,100.00

-100 %

0

14,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

คาจัดซื้อโตะ มบชา
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อต้เย็น ขนาด ๙ คิวบิคฟุต งบ
ประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานัก
งาน

0.00

0.00

85,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank
Printer)

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

108,700.00

0.00

86,800.00

107,800.00

โครงการกอ ร้าง ลังคาคลุม นามเด็กเลน
ศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริ าร วนตําบล
รองกาศ บ้านรองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร งบประมาณตั้งไว้
๒๕๓,๕๐๐ บาท

253,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตอเติมอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร

479,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริ าร วนตําบลรองกาศ ( ลังใ ม ) บ้าน
รองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

121,000.00

-100 %

0

โครงการปรับภมิทัศนโรงเรียนอนุบาล
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

249,000

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาล
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ ( ลังใ ม
) บ้านรองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

207,200.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

732,000.00

0.00

0.00

328,200.00

249,000

รวมงบลงทุน

840,700.00

0.00

86,800.00

436,000.00

249,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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ปี 2562
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

398,000.00

194,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการ านด้วยเ ้นพลา ติ
คพิมพลายเป็นของใช้โดยวิทยากรภายนอก

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

อุด นุนโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา (อา ารกลางวัน)
โรงเรียน ังกัด ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( พฐ.)

0.00

0.00

284,000.00

264,000.00

-12.12 %

232,000

อุด นุนโรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศตาม
โครงการอนุรักษดนตรีพื้นบ้านล้านนา

0.00

0.00

28,500.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

398,000.00

194,000.00

342,500.00

264,000.00

232,000

รวมงบเงินอุดหนุน

398,000.00

194,000.00

342,500.00

264,000.00

232,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,884,089.62

640,380.22

1,464,031.96

1,459,220.00

1,372,420

รวมแผนงานการศึกษา

3,051,719.62

1,867,823.22

3,576,251.96

4,822,840.00

4,539,040

0.00

0.00

0.00

0.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

100 %

108,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

6,396.00

55,300.00

-63.83 %

20,000

.โครงการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิตและดแล
ภาวะ ุขภาพที่ดีใ ้แกผ้ งอายุ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

.โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริมพัฒนาทักษะแมและ
พัฒนาการเด็ก ลังคลอด

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการ ังคมผ้ งวัยใ ใจ ุขภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความร้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 (
COVID-19)และการจัดทํา น้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเองตําบลรองกาศ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

10,500.00

0.00

6,396.00

185,300.00

52,200.00

97,200.00

91,830.00

300,000.00

-66.67 %

100,000

0.00

0.00

0.00

15,300.00

-34.64 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

52,200.00

97,200.00

91,830.00

315,300.00

110,000

รวมงบดาเนินงาน

62,700.00

97,200.00

98,226.00

500,600.00

350,000

0.00

0.00

0.00

14,700.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

14,700.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

14,700.00

0

รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุเครื่องแตงกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องพน ารเคมีแบบฝอยละออง
ชนิด ะพาย ลัง

-100 %

0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

82,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 1 บ้านตอนิมิตร

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 10 บ้านแม าย

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 11 บ้านรองกาศใต้

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 2 บ้านรองกาศ

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 3 บ้านรองกาศ

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 4 บ้านรองกาศ

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 5 บ้านรองกาศใต้

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 6 บ้านปงพร้าว

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 7 บ้านดอนทัน

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
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อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 8 บ้านตอนิมิตร

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข มที่ 9 บ้านตอนิมิตร

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

82,500.00

0.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

82,500.00

0.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

145,200.00

97,200.00

318,226.00

735,300.00

570,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

145,200.00

97,200.00

318,226.00

735,300.00

690,000

213,790.00

224,730.00

320,640.00

342,720.00

5.81 %

362,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

94,000.00

88,020.00

121,360.00

127,000.00

-14.96 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

18,000.00

18,000.00

24,000.00

24,000.00

-50 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

325,790.00

330,750.00

466,000.00

493,720.00

482,640

รวมงบบุคลากร

325,790.00

330,750.00

466,000.00

493,720.00

482,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0 %

42,000

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

42,000.00

คาจ้างเ มาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน นับ
นุนด้าน ังคม งเคราะ และ วั ดิการ
ังคม

0.00

0.00

0.00

84,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

84,000.00

84,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

126,000.00

126,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

325,790.00

330,750.00

466,000.00

619,720.00

608,640

54,080.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

54,080.00

7,000.00

0.00

16,000.00

42,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
0 %

84,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการชวยเ ลือ งเคราะ ครอบครัวผ้มี
รายได้น้อย ผ้ด้อยโอกา และผ้ไร้ที่พึ่ง
รวมค่าใช้สอย

0
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ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

98,772.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

98,772.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

152,852.00

7,000.00

0.00

16,000.00

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

152,852.00

7,000.00

0.00

16,000.00

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

478,642.00

337,750.00

466,000.00

635,720.00

608,640

เงินเดือนพนักงาน

650,420.00

616,140.00

877,980.00

937,080.00

6.11 %

994,320

เงินประจําตําแ นง

35,000.00

31,500.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

350,700.00

327,430.00

453,050.00

581,700.00

3.26 %

600,680

42,900.00

30,770.00

27,920.00

25,800.00

-23.02 %

19,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,079,020.00

1,005,840.00

1,400,950.00

1,586,580.00

1,656,860

รวมงบบุคลากร

1,079,020.00

1,005,840.00

1,400,950.00

1,586,580.00

1,656,860

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

139,800.00

42.63 %

199,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

5,671.00

0.00

3,000.00

20,000.00

0 %

20,000

5,671.00

0.00

3,000.00

164,800.00

74,690.00

21,500.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0 %

0

๑.คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ

0.00

0.00

37,540.00

50,000.00

0 %

50,000

๒.คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

๓ .คาจ้างเ มาบริการดแลระบบประปา

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการทําความ ะอาดอาคาร
ถานที่

0.00

0.00

0.00

28,000.00

200 %

84,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

20,688.00

15,638.00

45,000.00

-33.33 %

30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

16,352.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมนา

1,800.00

15,600.00

14,000.00

20,000.00

0 %

20,000

8,900.00

740.00

7,540.00

30,000.00

0 %

30,000

101,742.00

58,528.00

144,718.00

267,000.00

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

224,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

308,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

3,800.00

0.00

1,500.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุกอ ร้าง

39,561.00

16,132.00

0.00

23,800.00

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

17,850.00

12,590.00

38,590.00

61,000.00

-18.03 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

61,211.00

28,722.00

40,090.00

104,800.00

70,000

รวมงบดาเนินงาน

168,624.00

87,250.00

187,808.00

536,600.00

602,400

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-60 %

3,000

0.00

0.00

0.00

40,800.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ํา รับ
งานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ( จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว )

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก ( Inkjet) ํา รับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่อง

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียรธรรมดา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีด
มึก

0.00

0.00

7,900.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ( Inkjet Printer )
ํา รับกระดาษ A3

0.00

0.00

0.00

6,300.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

8,500.00

0.00

37,900.00

76,600.00

3,000

รวมงบลงทุน

8,500.00

0.00

37,900.00

76,600.00

3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,256,144.00

1,093,090.00

1,626,658.00

2,199,780.00

2,262,260

68,080.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

77,000.00

10,775.00

-100 %

0

68,080.00

0.00

77,000.00

10,775.00

59,351.00

7,570.00

28,380.00

87,700.00

14.03 %

100,000

9,520.00

160,580.00

0.00

51,500.00

55.34 %

80,000

รวมค่าวัสดุ

68,871.00

168,150.00

28,380.00

139,200.00

180,000

รวมงบดาเนินงาน

136,951.00

168,150.00

105,380.00

149,975.00

180,000

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบรืการพนักงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาไฟฟ้า าธารณะ
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซื้อเครื่องตบดิน

0.00

0.00

18,900.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง วานเจาะทําลาย

0.00

0.00

20,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

98,400.00

0.00

0.00

469,000.00

0.00

0.00

0 %

0

62,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ ํารวจ
จัดซื้อกล้องระดับ
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
13. โครงการกอ ร้างถนนลกรังเพื่อการ
เกษตร ายทางบ้านดอนทัน มที่ 7 ถึงบ้าน
ปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร
กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านดอน
ทัน มที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนายมณ พันธ
มณีถึงบ้านนาย มมิตร เกิดอุบล
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กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากถนนเลียบคลองชลประทาน
ถึงบริเวนบ้านนางธนภรณ พันธุรัตน

152,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางบุญเรือง
ดวงตาดํา ถึงบ้านนายวิโรจน ใจเย็น

53,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย ุวรรณ
เ ลากาวีถึงบริเวณที่ดินของนางประกาย
นันทวิเชียร

359,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย ิง ล นุม
นวล ถึงทางแยกเข้าบ้านร้อยตํารวจโทวินัย
เ รา

245,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอนทัน มที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย ง
เวียงเงินถึงบริเวนบ้านนายนิคม อินกา ุข

157,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านแม าย มที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านรองกาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย ม
เกียรติ ดวงตาดํา ถึงบ้านนางทองดี พวง
มณี

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านตอนิมิตร มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางทอง
อง ศรีใจวงค ถึงบ้านนางนวด แจมแจ้ง

296,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านตอนิมิตร มที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาง
นงเยาว ถึงบริเวนบ้านนายยอรน ศรีใจ
วงค

165,146.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
และวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านตอนิ
มิตร มที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร บริเวณข้างบ้านนายจรินทร กา
ศเจริญ

69,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
และวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านปงพร้าว
มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณบ้านนายทรง ฝึก ัดถึงบริ
เวนบ้านนายบุญชวย ออนคําเ ลือง

344,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
และวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาง งษ
ประ านจิตถึงบริเวนศนพัฒนาเด็กเล็กรอง
กาศใต้เดิม

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพัก คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
และวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านร้อยตํารวจตรี
ประ ิทธิ์ ขันเพ็ชร ถึงบ้านนายชชาติ เ -รา

92,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมกอ ร้างบอพักคอนกรีตเ ริมเ ล็กและ
วางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านรองกาศ ม
ที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพรจากบริเวณบ้านนายกฤตวัฒน พงษพันธ
ถึงรางระบายน้ําเดิม

292,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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กอ ร้างราวกันตก จํานวน 3 จุด จุดที่ 1
บริเวณข้างบ้านนาย ังข จุดที่ ๒ บริเวณข้าง
โรง ี จุดที่ 3 บริเวณข้างบ้านนายจิ๊บ เรือน
คํา บ้านตอนิมิตร มที่ 8 ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร

104,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งโคมไฟ อง วางพลังแ ง
อาทิตย Solar Cell- LED บ้านรองกาศ ม
ที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร บริเวณ ํานักงานองคการบริ าร วน
ตําบลรองกาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

490,000

ปรับปรุงถมดินลกรังพร้อมบดอัด บ้านตอนิ
มิตร มที่ 9 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากที่นานาย ี วัน กาวีวน ถึง
ฌาปน ถานบ้านรองกาศ

306,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาขยายผิวจราจร ค ล. บ้านรองกา
ศ มที 4 งบประมาณตั้งไว้ 29,700 บาท

29,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาปรับปรุงซอมแซมคอ ะพาน
ค ล. เชื่อมตอระ วางบ้านปงพร้าว มที่ 6
กับบ้านรองกาศใต้ มที่ 5 งบประมาณตั้ง
ไว้ 49,000 บาท

48,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาปรับปรุงซอมแซมถนนค ล.
บริเวณแยกไปบ้านปงพร้าว มที่ 6,บ้านดอน
ทัน มที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 29,700 บาท

29,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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คาจ้างเ มาปรับปรุงซอมแซมถนนค ล. บ้าน
รองกาศใต้ มที่ 5 บริเวณ ามแยกท้าย ม
บ้าน งบประมาณตั้งไว้ 29,900 บาท

29,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
ค ล. บ้านดอนทัน มที่ 7 งบประมาณตั้งไว้
13,400 บาท

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,453,146.00

469,000.00

0.00

0.00

490,000

รวมงบลงทุน

3,453,146.00

469,000.00

98,400.00

0.00

490,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,590,097.00

637,150.00

203,780.00

149,975.00

670,000

412,810.00

291,930.00

382,541.00

521,004.00

2.36 %

533,280

56,090.00

36,705.00

37,479.00

37,836.00

-15.79 %

31,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

468,900.00

328,635.00

420,020.00

558,840.00

565,140

รวมงบบุคลากร

468,900.00

328,635.00

420,020.00

558,840.00

565,140

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

23,940.00

10,080.00

7,560.00

40,000.00

0 %

40,000

23,940.00

10,080.00

7,560.00

80,000.00

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

80,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

265,000.00

232,804.90

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาคนงานทั่วไปปฏิบัติ น้างานเก็บ
ขยะ

0.00

0.00

91,000.00

168,000.00

-50 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการกําจัดขยะมลฝอยและ ิ่ง
ปฏิกล โดยวิธีฝังกลบ

0.00

0.00

532,284.40

540,000.00

-11.11 %

480,000

คาจ้างเ มาบริการปฎิบัติ น้าที่บันทึกข้อมล
และ นับ นุนงานจัดการขยะชุมชน

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการพนักงานปฏิบัติ น้าที่
นับ นุนงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชนและ
จัดการ ิ่งแวดล้อมในชุมชน

0.00

0.00

163,700.00

84,000.00

0 %

84,000

คาเชารถยนคกะบะบรรทุก (แบบยกได้)
ชนิด 6 ล้อ ํา รับขนขยะมลฝอย

0.00

0.00

60,000.00

0.00

100 %

60,000

๑.โครงการ งเ ริมการกําจัดขยะโดยมี วน
รวมของประชาชน

0.00

84,198.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมลฝอยแบบบรณาการ โดยการมี วน
รวมของชุมชน

0.00

0.00

221,087.00

0.00

100 %

200,000

149,026.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

20,740.00

13,820.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ งเ ริมการกําจัดขยะโดยมี วนรวม
ของประชาชน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
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434,766.00

330,822.90

1,068,071.40

1,226,000.00

1,042,000

49,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

49,000.00

0.00

0.00

260,000.00

240,000

รวมงบดาเนินงาน

507,706.00

340,902.90

1,075,631.40

1,566,000.00

1,362,000

0.00

0.00

498,000.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

498,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

498,000.00

0.00

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

976,606.00

669,537.90

1,993,651.40

2,124,840.00

1,927,140

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,822,847.00

2,399,777.90

3,824,089.40

4,474,595.00

4,859,400

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ซอมรถบรรทุกขยะโดยปรับเปลี่ยนชุดต้เก็บ
ขยะชนิดอัดท้ายและอุปกรณ

0 %

0

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:29:06

น้า : 43/65

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
๒.คาใช้จายตามโครงการอบรม งเ ริม
อาชีพใ ้กลุม องคกร รือประชาชน

0.00

0.00

0.00

74,000.00

-100 %

0

๑. คาใช้จายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติด รือการอบรม การป้องกันการแก้ไข
ปัญ ายาเ พติด

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

คาใช้จายตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
ภาเด็กและเยาวชนตําบลรองกาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

64,132.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

64,132.00

0.00

0.00

124,000.00

60,000

รวมงบดาเนินงาน

64,132.00

0.00

0.00

124,000.00

60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

64,132.00

0.00

0.00

124,000.00

60,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

64,132.00

0.00

0.00

124,000.00

60,000

คาใช้จายตามโครงการอบรม งเ ริมอาชีพ
ใ ้แกกลุม องคกร รือประชาชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
๒.โครงการ งเ ริมการออกกําลังกายเต้นแอ
โรบิค

0.00

0.00

54,000.00

174,800.00

-100 %

0

๓.คาใช้จายโครงการฝึกอบรมจัดกิจกรรม
การออกกําลังกายแกเด็กและเยาวชน ตําบล
รองกาศ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายตามโครงการ งเ ริมการออกกําลัง
กายเต้นแอโรบิค

21,134.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

21,134.00

0.00

54,000.00

204,800.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

21,134.00

0.00

54,000.00

234,800.00

60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

21,134.00

0.00

54,000.00

234,800.00

60,000

30,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

0 %

30,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมทาง
ศา นาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชน

24,685.00

0.00

29,500.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรม ลอเทียน
พรรษาและ ืบ านประเพณีถวายเทียน
พรรษา

0.00

0.00

0.00

8,000.00

150 %

20,000

โครงการงานประเพณีแพรเมืองเกา วิถีแพร
วิถีล้านนา 1,191 ปี

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

โครงการประเพณีนมั การพระธาตุชอแฮ
เมืองแพรแ ตุง ลวง

0.00

0.00

23,300.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการประเพณีไ ว้พระพุทธโกศัยศิริชัย
ม าศากยมุนี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิ าร

0.00

0.00

23,300.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการ งเ ริมวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่
ตําบลรองกาศและงานประเพณีระดับอําเภอ

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-57.14 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

24,685.00

0.00

76,100.00

176,000.00

140,000

รวมงบดาเนินงาน

24,685.00

0.00

76,100.00

176,000.00

140,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

29,685.00

0.00

76,100.00

176,000.00

140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

50,819.00

0.00

130,100.00

410,800.00

200,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

98,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน
โครงการถมดินโรงกําจัดขยะครบวงจร บ้าน
ปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างประตเข้า-ออก ํานักงาน
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

341,400.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

118,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

78,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

77,500.00

-100 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
1)โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.บ้าน
ตอนิมิตร มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย
ประนอม บุญถนอม ถึงบ้านนายปริญญา
แก้วมา

1.โครงการกอ ร้างถนนค ล. บ้านตอนิมิตร
มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณบ้านนายเ นาะ เรือนคําถึง
บ้านนายธันวา วา ลัม
10) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านรองกาศใต้ มที่ 5 ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้าน
นายวัง วรรณ ุทธิ์ ถึงบ้านนายการุณ บุญ
ยงค
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11) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากจากบริเวณบ้านนาง
รัญจวน เรืองชัย ถึงบริเวณรางระบายน้ําเดิม
น้าบ้านนางป๋า ฉลอม

0.00

0.00

0.00

86,500.00

-100 %

0

12) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางผอง
อุต า ถึงบริเวณ น้าบ้านนายวร ุรวงค

0.00

0.00

0.00

56,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

476,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

141,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

126,500.00

0.00

0 %

0

12. โครงการกอ ร้างถนนค ล. บ้านปงพร้า
ว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึงถนน
เลียบรองเตา
13) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางเพี่
ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณ น้าบ้านนางน้อย
อุต า
13.โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรองกาศ. อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบ้านนายคํามล
ฝึก ัด ถึงบ้านนายเกตุ ุระวงค
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ปี 2564

14) โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านดอน
ทัน มที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณที่นานางเพี่ยม ยวง
แก้วถึงบริเวณที่นานายพิณ คช าร

0.00

0.00

0.00

379,000.00

-100 %

0

14.โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มที่ 7
ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร
จากที่นานายนพรัตน ฉลอม ถึงที่นานางเพี่
ยม ยวงแก้ว

0.00

0.00

476,000.00

0.00

0 %

0

15)โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านตอนิ
มิตร มที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณ น้าบ้านนายยอรน
ศรีใจวงศถึงถนนเลียบคลองซอยชลประทาน
ซอย 29 ขวา

0.00

0.00

0.00

162,100.00

-100 %

0

16) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านตอนิมิตร มที่ 9 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณรางระบายน้ํา
เดิม ถึงบริเวณบ้านทุงตะวัน

0.00

0.00

0.00

246,500.00

-100 %

0

17) โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านแม าย
มที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึง
บริเวณที่นานางยุพิน บริ ุทธิ์

0.00

0.00

0.00

270,800.00

-100 %

0

18) โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนายมังกร แก้ว
พรม ถึงบริเวณที่ดินนายเจต แก้วพรม

0.00

0.00

0.00

228,500.00

-100 %

0
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19 .โครงการกอ ร้างถนน ค ล. และวางทอ
ค ล. พร้อมกอ ร้างบอพัก ค ล. บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบ้านนางบุญยก เวียงนิล ถึง
บ้านนายเ น แกนจันทร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

264,000.00

0.00

0 %

0

19) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล
.ภายในบริเวณองคการบริ าร วนตําบลรอง
กาศ บ้านรองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร

0.00

0.00

0.00

75,500.00

-100 %

0

2)โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านตอนิมิตร
มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ายลํา ้วยรองแวง

0.00

0.00

0.00

113,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

148,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

111,500.00

-100 %

0

2.โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
ตอนิมิตร มที่ 1 ตําบลรองกาศ. อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนายเ นาะ
เรือนคําถึงบ้านนาย ัญญา เรือนคํา
20) โครงการกอ ร้างถนนภายในบริเวณ
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร
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3)โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.บ้าน
รองกาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณที่ดินนาย ม
บาน พงษพุฒิ ถึงลําเ มืองรองกาศ

0.00

0.00

0.00

135,500.00

-100 %

0

4) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านรองกาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาง
เผดิมศรี จันทรศรี ถึงบ้านนางละเอียด
เจริญรุงรัตน

0.00

0.00

0.00

98,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

128,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

92,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

187,000.00

0.00

0 %

0

4.โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
รองกาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ. อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางปรา
เนตร พงษพุฒิถึงบ้านนางศรีเวียง แก้ว
ธรรมมานุกล
5) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านรองกาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนายประ
กิจ อุต า ถึงบ้านนายอําพล กองเพชร
5.โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
รองกาศ มที่ ๒ ตําบลรองกาศ. อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนางป้อ
ประดับถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุงรัตน
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6) โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บ้านรองกาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบริเวณตรงข้ามบ้าน
นางจารุณี คุณาคํา ถึงบ้านทอระบายน้ําทาง
ลวงแผนดิน มายเลข101
6.โครงการกอ ร้างถนนค ล. บ้านรองกาศ
มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณบ้านของนายชุมพล เจริญ
จิตถึงถนนเจริญจิตพัฒนา
7).โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
รองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาย
บุญธรรม ไชยวุฒิ ถึงบ้านนายศักดา พรม
อวน
7.โครงการกอ ร้างถนนค ล. บ้านรองกาศ
มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณบ้านของนายทวน กอง อน
ถึงบ้านนางจา ดวงตาดํา
8.โครงการกอ ร้างถนนค ล. บ้านรองกาศ
มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณบ้านของนายศิลป์ ประทิศ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

205,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

238,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

196,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

116,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

46,000.00

0.00

0 %

0
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9)โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกา
ศใต้ มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณ น้าบ้านนางแ ง
เดือน ระทองพิมพ ถึงบริเวณที่นาของนาง
อง ุรจิต

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

259,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านดอนทัน
มที่ ๗ ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณจากบ้านนายวิ ุทธิ์ ฉลอม
ถึงบ้านนายจําเริญ เทพแ งจันทร

0.00

0.00

0.00

33,125.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านตอนิมิต
มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ายเพื่อการเกษตรรองแวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

299,700

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศ
มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ายเพื่อการเกษตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศ
มที่ ๒ ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณจากบ้านนาย าญ
ประเทือง ถึงบ้านนางแ วง ประดับ

0.00

0.00

0.00

29,500.00

-100 %

0

9.โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.พร้อม
กอ ร้างบอพัก ค ล. บ้านรองกาศ มที่ 4
ตําบลรองกาศ. อําเภอ งเมน จัง วัดแพร
จากบ้านนายวินัย ยิ้มแย้มถึงลําเ มือง
าธารณประโยชน
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โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศ
มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบ้านนางเ ารแก้ว ใจบาน ถึงที่ดิน
นางวัชรบล พร มพิทยรัตน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศใต้
มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณจากบ้านนายกอน
บุญยงค ถึงบ้านนางนภาภรณ ุรจิต

0.00

0.00

0.00

83,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศใต้
มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากบริเวณบ้านนาง าวจันทร
ฟอง บุญยงค

0.00

0.00

0.00

33,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านรองกาศใต้
มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากบริเวณจากบ้านนางจิราภรณ ทวม
อ้น ถึงที่นาของนาง อง ุรจิต

0.00

0.00

0.00

30,100.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล.บ้านดอนทัน ม
ที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ถนน ายเพื่อการเกษตรจากถนน ค ล
.เดิม ถึงที่นานาย มควร ยดย้อย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

498,700

โครงการกอ ร้างถนน ค ล.บ้านตอนิมิตร
มที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ายเพื่อการเกษตรรองแวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

493,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:29:06

น้า : 55/65

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนน ค ล.บ้านตอนิมิตร ม
ที่ 9 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ายเพื่อการเกษตรจากถนน ค ล.เดิม
ถึง ที่นานาย วัน กาวีวน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล.บ้านปงพร้าว ม
ที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร จากถนนทาง ลวงชนบท ถึง ที่ดินนาย
ประยร เรือนแก้ว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

287,500

โครงการกอ ร้างถนน ค ล.บ้านแม าย ม
ที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร ถนน ายเพื่อการเกษตรจากถนน ค ล
.เดิม ถึง ที่นานายขจร อนทิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

498,700

โครงการกอ ร้างทอลอดเ ลี่ยม ค ล. บ้าน
รองกาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร บริเวณ ี่แยกถนนเจริญจิต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

56,700

โครงการกอ ร้างทอลอดเ ลี่ยม ค ล. บ้าน
รองกาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร น้าบ้านนายจํานงค ุข
ทรัพย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

56,700

โครงการกอ ร้างทอลอดเ ลี่ยม ค ล. พร้อม
เทพื้นค ล. บ้านรองกาศ มที่ 3 ตําบลรอง
กาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร บริเวณข้าง
ระน้ํา มบ้าน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

32,000
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
ตอนิมิตร มที่ 9 ตําบลรองกาศ. อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพรจากบ้านนางทอง วาน กาวี
วน ถึงที่นานายนคร เรือนคํา

0.00

0.00

495,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
รองกาศใต้ มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบ้านนายวัง วรรณ ุทธิ์
ถึง บ้านนายการุณ บุญยงค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

63,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อม
กอ ร้างบอพัก ค ล. บ้านรองกาศใต้ มที่
11 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร
จากบ้านนายชิต ขาว ะอาด ถึง ร.ต.ท. ิง
คาร เกี๋ยงคํา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

138,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.บ้าน
ดอนทัน มที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบ้านนาย ังวาล ีนา
ราช ถึง บ้าน น. . ายัณต พริบไ ว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

98,500

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.บ้าน
รองกาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากบ้านนายมา พริบไ ว
ถึง รางระบายน้ําเดิม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

127,900

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.บ้าน
รองกาศใต้ มที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอ
งเมน จัง วัดแพร จากบ้าน ร.ต.ต.พิพัฒน
อารี ถึง ลําเ มืองรองกาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

133,900
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.พร้อม
บอพัก ค ล.บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรอง
กาศ อําเภอ งเมน จัง วัดแพร จากบ้านนาย
ทรง ฝึก ัด ถึง บ้านนาย ุทัศน ุรวงศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,900

โครงการกอ ร้างราวกันตก บ้านรองกาศใต้
มที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร บริเวณ น้าบ้านนาย ริ่ง เ รา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,900

โครงการขยายผิวจราจรด้วยลกรัง บ้านรอง
กาศ มที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากที่ดินนางวัชรบล พร ม
พิทยรัตน ถึงที่ดิน าธารณะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,600

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตําบลรองกาศ ( ลังเดิม
) เพื่อเป็นที่ทําการกองชาง บ้านรองกาศ ม
ที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร

0.00

0.00

0.00

476,200.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

3,037,500.00

3,883,125.00

4,061,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

3,037,500.00

3,883,125.00

4,061,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

0.00

3,037,500.00

3,883,125.00

4,061,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

3,037,500.00

3,883,125.00

4,061,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
๑.คาใช้จายเพื่อ นับ นุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของศนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรอง
กาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

130,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0.00

0.00

0.00

100,000.00

130,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

30,000
30,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

0 %

100,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
๑.คาใช้จายเพื่อ นับ นุนโครงการรักป่า รัก
น้ํา รักแผนดิน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายตามโครงการประชารัฐรวมใจปลก
ต้นไม้ใ ้แผนดิน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
กุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

60,000.00

160,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

60,000.00

160,000

0.00

0.00

22,600.00

0.00

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
1.โครงการขุดลอกลําเ มืองป่าคา บ้านตอนิ
มิตร มที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากถนน ายเกษตร บ้านตอนิ
มิตร ถึงบริเวณลําเ มืองชลประทาน ซอย
29 ขวา

0 %

0
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10.โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไกเลียบ
ลํา ้วยแม าย มที่ 3 จากโทกเกาโกถึง
บริเวณ ลังปั๊มพีทีรองกาศ
11.โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก มที่ 3,9
จากทาง ายรองกาศ - คางาม ถึงรองข้าว
ดอ
12.โครงการขุดลอกลําเ มืองทุงดอนทัน ม
ที่ 5,11 จากแยกเ มืองกลางถึงทาง ายรอง
กาศใต้ - ปงพร้าว
13.โครงการขุดลอกลําเ มืองนากลาง มที่
5,11 ( ชวงที่ 1 ) จากแยกเ มืองงาบริเวณที่
นานาย ุริยันต วรรณ ุทธิ์ถึงถนน ายดอน
ทัน - รองกาศใต้
14.โครงการขุดลอกลําเ มืองนากลาง มที่
5,11 ( ชวงที่ 2 ) จากถนน ายดอนทัน รองกาศใต้ ถึงที่นานายแปลง ุรจิต

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

10,100.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

28,634.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

30,770.63

0.00

0 %

0

0.00

0.00

15,011.89

0.00

0 %

0

0.00

0.00

23,500.00

0.00

0 %

0
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17.โครงการขุดลอกลําเ มืองแตลก ุด ชวงที่
มที่ 10 จากทาง ลวง มายเลข 101
บริเวณข้างปั๊มพึทีบ้านแม าย มที่ 10 ถึง
ลํา ้วยแม าย
18.โครงการขุดลอกลําเ มืองทอนายชัย ม
ที่ 10 จากทาง ลวง มายเลข 101บ ริเวณ
ข้างปั๊มซั โก้ บ้านแม าย มที่ 10 ถึง
บริเวณ วนนายฤทธิ์
2.โครงการขุดลอกลําเ มืองป่าคา บ้านรอง
กาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากถนนเลียบชลประทาน ซอย
29 ขวา ถึงบริเวณด้าน ลังโกลบอลเฮ้า
3.โครงการขุดลอกลําเ มืองกลาง บ้านรอง
กาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากถนนเลียบชลประทาน ซอย
29 ขวา ถึงบริเวณด้าน ลังร้านพอเพียง
4.โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก บ้านรอง
กาศ มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร ตอจากลําเ มืองไ ้ไก มที่ 1
เชื่อมลําเ มืองกลาง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

38,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

18,671.50

0.00

0 %

0

0.00

0.00

9,223.72

0.00

0 %

0

0.00

0.00

16,916.38

0.00

0 %

0

0.00

0.00

25,900.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
6.โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก บ้านรอง
กาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน
จัง วัดแพร จากโทกเก้าโก ถึงบริเวณข้าง
ศนยโตโยต้ารองกาศ
7.โครงการขุดลอกลําเ มืองแตเกาตัน บ้าน
รองกาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ ง
เมน จัง วัดแพร จากแยกรองข้าวดอ ถึงทาง
ลวง มายเลข 101 บริเวณข้างโอทอป ัก
ทอง
8.โครงการขุดลอกลําเ มืองแตลก ุด(ชวงที่
1) บ้านรองกาศ มที่ 3 ตําบลรองกาศ
อําเภอ งเมน จัง วัดแพร จากแยกรองข้าว
ดอถึงทาง ลวง มายเลข 101 บริเวณข้าง
ลานขาย ินทราย
9.โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไกขนาน
เ มืองซอยชลประทานช้าย 29 ขวา ชวง ม
ที่ 3 จากบริเวณข้าง วนนายเอนก ถึงข้าง
บ้านพอ นาน ง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

14,862.51

0.00

0 %

0

0.00

0.00

31,300.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

20,200.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

14,339.71

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก บ้านรองกาศ
มที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ งเมน จัง วัด
แพร งบประมาณ 16,600 บาท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

15,900.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

23,245.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

28,110.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอกเ มืองรองโปรง มที่ 3
จากแยกเ มืองรองโป่ง ถึงบริเวณถนนทาง
เข้าบ้านคางาม มที่ 1 งบประมาณ 5,800
บาท

0.00

0.00

5,700.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอกเ มืองรองโปรง มที่ 3
จากแยกเ มืองแตเกาตัน ถึงบริเวณข้างแพ
ล้นปนธนวัฒน งบประมาณ 15,700 บาท

0.00

0.00

14,149.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

407,134.34

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

407,134.34

0.00

0

โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก มที่ 8 จาก
ถนน ายเลียบชลประทาน ซอย 30 ถึงที่นา
ของนายเล็ก จํารั จํานวน 2 ชวง ความยาว
รวม 770 เมตร มีปริมาณดินขุดรวมไมน้อย
กวา 808 ลกบาศกเมตร งบประมาณ
30,200 บาท
โครงการขุดลอกลําเ มืองไ ้ไก มที่ 8,9
จากถนน ายเลียบชลประทาน ซอย 30 ถึง
เ มือง นาลุงชัย มที่ 9 งบประมาณ
38,500 บาท
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

0.00

0.00

407,134.34

60,000.00

160,000

รวมแผนงานการเกษตร

0.00

0.00

407,134.34

160,000.00

290,000

133,200.00

96,822.00

170,586.00

200,000.00

-50 %

100,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

7,200.00

6,800.00

28.62 %

8,746

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

11,135,800.00

5,403,700.00

11,806,300.00

13,035,900.00

10.98 %

14,467,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,097,600.00

1,952,800.00

4,559,000.00

4,646,400.00

-1.65 %

4,569,600

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

70,000.00

49,000.00

85,000.00

102,000.00

0 %

102,000

36,927.00

0.00

299,844.00

258,800.00

15.92 %

300,000

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0 %

0

(1) เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
จํานวน 300,000
บาท

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

-100 %

0

(1) เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

(2) เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชนตําบล
รองกาศ จํานวน 20,000 บาท

0.00

0.00

0.00

175.00

-100 %

0

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-40 %

6,000

เงิน มทบกองทุนทดแทน

0.00

0.00

460.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

54,000.00

5,100.00

96.08 %

10,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงินชวยพิเศษ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

193,389.80

196,738.80

205,807.00

247,825.00

-3.06 %

240,239

เงินชวยคาครองชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)

5,489.00

5,489.00

5,988.00

8,000.00

0 %

8,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผ้รับบํานาญ

2,000.00

14,000.00

14,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมงบกลาง

15,974,405.80

8,018,549.80

17,508,185.00

18,841,000.00

20,151,785

รวมงบกลาง

15,974,405.80

8,018,549.80

17,508,185.00

18,841,000.00

20,151,785

รวมงบกลาง

15,974,405.80

8,018,549.80

17,508,185.00

18,841,000.00

20,151,785

รวมแผนงานงบกลาง

15,974,405.80

8,018,549.80

17,508,185.00

18,841,000.00

20,151,785

รวมทุกแผนงาน

34,902,977.51

20,005,246.30

40,399,518.38

48,782,600.00

48,024,000

น้า : 1/126
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,024,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,279,180 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,841,180 บาท

รวม

2,311,980 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 244,800 บาท ละ งิน าตอบ ทนราย ดือนรอง
นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
( ํานั งานปลัด)
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งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,150 บาท

จํานวน

42,150 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย อง าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท ละ งิน า
ตอบ ทนประจําตํา นงรองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
( ํานั งานปลัด)
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท ละ งิน าตอบ ทนพิ ศษรองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน
จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
( ํานั งานปลัด)
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งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

1,627,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง าร บริ าร วนตําบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
( ํานั งานปลัด)
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640 บาท งิน าตอบ
ทนราย ดือนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/ ดือนจํานวน 12
ดือน ป็น งิน 110,160 บาท งิน าตอบ ทนราย ดือน มาชิ
ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 15 อัตราๆ ละ 7,200
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,296,000 บาท งิน า
ตอบ ทนราย ดือน ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล 7,200 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง าร บริ าร วนตําบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
( ํานั งานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําปจํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น
ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึงปจจบัน) ดย ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)

รวม

3,529,200 บาท

จํานวน

2,300,520 บาท

น้า : 5/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) าตอบ ทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ระดับ
ลาง นอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท
- ป็นไปพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
้ ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือนลงวันที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 มภาพันธ 2548 รื่อง
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือ
จา งิน ดือน ( าร ํา นด ้ ้าราช าร าร รือพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบ ทน ป็นราย ดือน ทา
ับอัตรา งินประจําตํา นง)

จํานวน

84,000 บาท

น้า : 6/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งินประจําตํา นง
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล นอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล นอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด นอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538
ละที่ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
4) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ าร บ ลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
5) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

168,000 บาท

น้า : 7/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

916,680 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

2,418,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผน อัตรา ําลัง าม
ป (ปงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป
(ปงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม
ติม) ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ าร ้พนั งาน
จ้าง องอบต.ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ( ฉบับที่ 2 ) ลง
วันที่ 3 ิง า ม พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
งบดาเนินงาน

น้า : 8/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

192,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
(1) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป พนั งาน วนตําบล
ละ พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2
/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 มภาพันธ 2558
(2) า ช้จาย น าร ัด ลือ พนั งาน ละล จ้างอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น ชน า บี้ยประชม า
พา นะ าตอบ ทน ารออ ้อ อบ น าร อบ ง ัน ัด
ลือ า ารตรวจ ําตอบ รือจาย ป็น งิน าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มี
ิทธิได้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555
( ํานั งานปลัด)

น้า : 9/126

น้า : 10/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า บี้ยประชม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยประชม ้ ผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบ มายซึ่งมี ิทธิ
บิ ได้ตามที่ระ บียบ ํา นดได้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย ี่ยว
ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า บี้ยประชม รรม าร พ.ศ.2547
( ํานั งานปลัด)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้ ับ
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)

น้า : 11/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ้ ผ้บริ าร พนั งาน
ทศบาล ละล จ้างประจํา ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ - ป็นไปตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
ละ า ลา รียน
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บตร
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง พื่อจาย ป็น า
ชวย ลือ ารศึ ษาบตร ้ พนั งาน วนตําบล ององ าร
บริ าร วนตําบลฯ
( ํานั งานปลัด)
งินชวย ลือ ารั ษาพยาบาล
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารั ษาพยาบาล ้ พนั งาน วน
ตําบล ององ ารบริ าร วนตําบลซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
( ํานั งานปลัด)
งินชวย ลือบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือบตร ้ พนั งาน วนตําบล อง
อง ารบริ าร วนตําบลซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
( ํานั งานปลัด)

น้า : 12/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ค่าใช้สอย

รวม

1,068,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดบริ วณภายนอ อา ารที่ทํา
ารอบต.
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารทํา วาม
ะอาดบริ วณภายนอ อา ารที่ทํา ารอบต.
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 2
อัตรา ปฎิบัติ น้าที่ทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่ที่ ป็นทรัพย ิน
อบต.รอง าศ ตลอดจนงานอื่นที่ได้รับมอบ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ํานั งานปลัด)
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าธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย ี่ยว
ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน ี่ยว ับ า ช้
จาย น ารบริ ารงาน อง วนราช าร พ.ศ. 2549 ้ไ พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรท า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ
ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน า ช้จาย น าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อ ป็น า ช้จาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ดังนี้
1. า ชจาย น าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
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ราชินี พระบรมวงศานวงศ งานรัฐพิธี รือพระราชพิธีตางๆ รวม
ถึง า ช้จาย น ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวย วาม
ะดว ้ ับประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธี ละพระราชพิธี
ตางๆ
2. า ชจาย น ารจัดประชมราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ละ ้ มาย วามรวมถึง ารประชมราช ารทางไ ลผาน
ดาว ทียม ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร น รณีที่มี
ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าดอ ไม้
ต ตง ถานที่ประชม า ชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น ป็นต้น าร
ประชมราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ามารถ บิ า
ช้จายได้ ต้อง ป็น ารประชมที่ ี่ยว ้อง ับ ารภาร ิจ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ดยมีวัตถประ ง พื่อนําผลจา าร
ประชมไป ป็น นวทาง น ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พื่อรับทราบน ยบาย น ารทํางาน ประชมชี้ จง ลั
ณฑตางๆ รือซั ซ้อม วาม ้า จ นระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบ ละรับฟงปญ าอป รร รือพิจารณา า ้อยติ ประ าน
งาน รือ ้ไ ปญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
2.1 ารประชมราช ารภาย น นวยงานประจํา ดือน
2.2 ารประชม ณะ รรม าร ณะอน รรม าร รือ ณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือ ํา ั่ง ออง รป รอง วนท้องถิ่น
2.3 ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รม ารที่ ภาท้องถิ่น
2.4 ารประชมประชา ม มบ้าน พื่อบรณา ารจัดทํา ผน
ชมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
2.5 ารประชมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2.6 ารประชมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
2.7 ารประชม รณีอื่นที่จํา ป็น น ารปฏิบัติ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3. าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบ ลภายนอ ้าดงาน รือ ยี่ยมชมอง รป รอง วน
ท้องถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร าร ถลง าว
อง อง รป รอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่ง องบริจา ้
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อง รป รอง วนท้องถิ่น
4. า ช้จาย น ารประดับ ต ตงอา าร ถานที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
5. า ช้จาย น ารจัด าอา าร ํา รับผ้ปวย ามัญ ผ้ปวย ร
รื้อน อง ถานบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น รือ
อา าร นม อา าร ริม ํา รับ ด็ ที่อย น าร ง ราะ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
6. า ช้จาย นพิธีทางศา นา
7. า ช้จาย นพิธี ปดอา ารตางๆ รือวัน ํา ัญตางๆ องชาติ
8. า ช้จายจัดงาน ิจ รรมตางๆ ตามน ยบาย รือ ํา ั่ง อง
อํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอํานาจ น้าที่
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ชจาย น าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
( ํานั งานปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จายตาม รง าร อบต. ลื่อนที่
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ารตาม รง าร อบต
. ลื่อนที่ ดยมี า ช้จายประ อบด้วย า ช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า

จํานวน

30,000 บาท
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อา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล า ช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารง า ชา รือ าบริ ารวั ดอป รณที่
จํา ป็น น ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง
ปร จ ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าจ้าง มาทํา วาม
ะอาด า ช้จาย น ารต ตง จัด
ถานที่ า าธารณป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟ้า นํ้า
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง า ชา รือ าบริ ารรถ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน า ช้
จาย น ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม าร
ตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร
ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัลที่มอบ ้ผ้
ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ า ช้จาย น าร ฆษณาประชา ัมพันธ
งาน ชน า ฆษณาทางวิทย ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพ
ตางๆ า ช้จาย น ารออ อา าศทางวิทย ทรทัศน าจ้าง มา
ทําป้าย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง
น ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 143
ลําดับที่ 5
( ํานั งานปลัด)
า ช้จายตาม รง ารฝึ อบรม ริม ร้าง ณธรรมจริยธรรม องผ้
บริ าร พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ละ มาชิ
ภาอง ารบริ าร วนตําบล

จํานวน
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พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง ารฝึ อบรม ริม ร้าง ณธรรม
จริยธรรม องผ้บริ าร พนั งาน วนตําบลล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ดยมี า ช้จาย
ประ อบด้วย า ช้จาย
ี่ยว ับ าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม า ช้จาย นพิธี ปด
ละปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า ช้จาย น ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอป รณตางๆ น ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้
บรรจ อ าร ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ
อบรม า อง มนา ณ น ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
รง าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น น ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 142
ลําดับที่ 3
( ํานั งานปลัด)
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั ละ า ช้จายอื่นๆ น
าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมนา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง ละบ ลอื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ดินทางไปราช าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 18/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ ัมนา

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน ละ า ช้จายอื่นๆ น ารฝึ อบรม ละ
ัมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง ละบ ล
อื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ้ารวมฝึ อบรม ัมนา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
( ํานั งานปลัด)
า ช้จาย น าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น รือ มาชิ ภาท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง ององ าร
บริ าร วนตําบลรอง าศ ตามที่ ฎ มาย ํา นด อี ทั้ง ้ วาม
รวมมือ น ารประชา ัมพันธ ารณรง รือ าร ้ ้อมล าว าร
ประชาชน ้ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร
มือง น าร ลือ ตั้ง ภาผ้ ทนราษฎร ละ รือ มาชิ
วฒิ ภา ดยจาย ป็น า ช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ า
วั ด รื่อง ียน ละอป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร
ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า ช้จาย น ารติดตอ ื่อ าร า ชา
อป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจ อ าร า อง
มนา ณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร าป้ายประชา ัมพันธ า
ตอบ ทน ณะ รรม าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)

น้า : 19/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ศนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง
วนท้องถิ่น อํา ภอ ง มน จัง วัด พร
พื่อจาย ป็น า ช้จายศนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือ
ประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น อํา ภอ ง มน จัง วัด
พร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดยมี า ช้จายประ อบ
ด้วย า ช้จาย ี่ยว ับ ารบริ ารจัด ารศนย าจ้าง มาบริ าร
พนั งาน าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ า ชาอป รณตาง า
บํารงรั ษาอป รณ า ช้จายอื่นที่จํา ป็น น ารบริ ารจัด าร
ศนย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารชวย ลือ
ประชาชน พ.ศ.2560 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 147
ลําดับที่ 21
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 20/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ้จายจา า
ช้ อย
วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน อง ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ้จายจา า ช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมา ช้ น ารบํารงรั ษาทรัพย ิน ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ํานั งานตางๆ ที่จํา ป็นต้อง ช้ น ํานั
งาน ชน ต๊ะ ้าอี้ ต้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว ฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 21/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ฟว ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ
วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น
ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดงานบ้านงาน รัว ชน นํ้ายาล้าง ้อง
นํ้า นํ้ายา ช็ด ระจ นํ้ายาถพื้น ไม้ วาด ถง ยะ ถัง ยะ ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 22/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ด อ ร้าง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ไม้ตางๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปรงทา ี ปนซี มนต ปน
าว ทราย อิฐ รือ ซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง น ายไมล พลา ัว ทียน ตลับ
ล ปืน นํ้ามัน บร ัว ทียน ไ วง ระจ มอง ้างรถยนต ม้อ
นํ้ารถยนต บาะรถยนต ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 23/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน นํ้ามันดี
ซล นํ้ามัน ๊าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน ตา นํ้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่ง ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
วั ด าร ษตร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พันธพืช ป๋ย ฯลฯซึ่ง ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ
ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟลม มม มรี่ ารด ฟลม ไลด ถบ
บันทึ ียง รือ รือภาพ ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 24/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล ทปบันทึ ้อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิมพ มน
บอรด อป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่ง ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลา
อัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ด รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดดับ พลิง ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ด ํารวจ
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ํารวจ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 25/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ดอื่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

448,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดที่ไม ามารถจํา น จัดอย นวั ดอื่น
ได้ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า อง ํานั งาน ละ ถานที่ที่อย น วาม วบ
มด ล อง อบต. รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า
บริ าร าภาษี ป็นต้น(ตั้งจายตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 .
.2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําป อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็น านํ้าประปา อง ํานั งาน ละ ถานที่ที่อย น วาม
วบ มด ล อง อบต. รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน าบริ าร าภาษี ป็นต้น(ตั้งจายตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
. 16 . . 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณรายจายประจําป
อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 26/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

าบริ าร ทรศัพท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ทรศัพทที่ ช้ น ารติดตอราช าร รวมถึง า ช้
จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล
ทรศัพท าบํารงรั ษา าย าภาษี ป็นต้น(ตั้งจายตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว. 16 . . 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็น าไปรษณีย ทร ล ชน าฝา งไปรษณีย า
ธนาณัติ าดวงตราไปรษณียอา ร ป็นต้น(ตั้งจายตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลว. 16 . . 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า ช้จาย น
ารบริ ารอิน ตอร น็ต ละ า ื่อ ารอื่นๆฯลฯ รวมถึง า ช้จายที่
ต้องชําระพร้อม ัน ชน าบริ าร าภาษี ป็นต้น(ตั้งจายตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 . . 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น
ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําป อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 27/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

ารจ้างอง รที่ ป็น ลาง น ารประ มินผล นมิติ วามพึงพอ จ อง จํานวน
ผ้รับบริ าร

20,000 บาท

รายจายอื่น

พื่อจาย ป็น าจ้าง ํารวจ วามพึงพอ น าร ้บริ าร
าธารณะ ตาม นัง ือ นัง ือ ํานั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต
ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2548 รื่อง ซั
ซ้อม นวทางปฏิบัติ าร ํา นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ ้าราช าร พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น ละ า นัง ือ ํานั บริ าร าร ลังท้องถิ่น ( น. ท
.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 มษายน 2548 จํานวน 1
ฉบับ
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 145
ลําดับที่ 14
( ํานั งานปลัด)

น้า : 28/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

588,000 บาท

รวม

516,000 บาท

รวม

516,000 บาท

จํานวน

396,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป ตํา นงนั วิ ราะ น ยบาย
ละ ผน จํานวน 1 อัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง าม
ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน) ดย ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง ตํา นง นงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)

น้า : 29/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ อบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
ลงวันที่ 1 . . พ.ศ.2558 รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ าร ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

12,000 บาท

น้า : 30/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

72,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

(1) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป พนั งาน วนตําบล
ละ พนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 มภาพันธ 2558
( ํานั งานปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ องทาง
ราช าร (ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ลว. 3 . . 2541 รวม ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลว. 25 พ. .2549)
( ํานั งานปลัด)
ค่าใช้สอย

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

น้า : 31/126
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า ช้จาย น ารจัดทํา ปรับปรง ทบทวน ผนชมชน ละ ผนพัฒนา จํานวน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารจัดทํา รง ารจัดทํา ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พื่อจัดประชมประชา มท้องถิ่น ประชม ณะ
รรม าร อน รรม าร ณะทํางานตางๆ ี่ยว ับจัดทํา ผน
พัฒนาท้องถิ่น พื่อ ง ริม นับ นน ารจัดทํา ผนชมชน ละ
ิจ รรม นับ นน ารจัดประชา ม ผนชมชน ารพัฒนาผ้นํา
ชมชน ร้าง รือ ายอง รชมชน ละ นับ
นน าร ับ ลื่อน ผนชมชน บบบรณา าร พื่อนํา ้อมลมาจัด
ทํา ป็น ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ ิจ รรม ดยจาย ป็น า ช้จาย
ี่ยว ับ าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่ า ช้จาย นพิธี ปด ละ
ปด าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า ช้จาย น าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณ
ตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจ อ าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา าร าป้าย รง าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น
ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 ม รา ม 2558 รื่อง นวทาง ละ ลั ณฑ ารจัด
ทํา ผน ละประ าน ผนพัฒนาท้องถิ่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 5797
ลงวันที่ 10 ตลา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํา ละ
ประ าน ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา ผน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 144
ลําดับที่ 11
( ํานั งานปลัด)

น้า : 32/126

20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป น ัง ัด อง ลัง ตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละ
ที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน) ดย ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( อง ลัง)

รวม

2,745,695 บาท

รวม

1,561,080 บาท

รวม

1,561,080 บาท

จํานวน

1,083,000 บาท
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งินประจําตํา นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงผ้?? อํานวย าร อง ลัง น
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538
ละที่ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบ ลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
6) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( อง ลัง)

จํานวน

42,000 บาท

น้า : 35/126
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าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

196,080 บาท

จํานวน

216,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนล จ้างประจํา ละ งินปรับปรง งิน ดือน
ล จ้างประจําประจําป น ัง ัด อง ลัง ตามที่ปรา ฏ น ผน
อัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึงปจจบัน) ดย ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( อง ลัง)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง ัง ัด อง ลัง จํานวน
อัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 25612563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

24,000 บาท

รวม

1,184,615 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ัง ัด อง
ลัง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ อบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
ลงวันที่ 1 . . พ.ศ.2558 รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ าร ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
( อง ลัง)
งบดาเนินงาน
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ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

312,615 บาท

จํานวน

252,615 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง
วนท้องถิ่น จํานวน 252,615 บาท
(1) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้าง จํานวน 132,615 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป พนั งาน วนตําบล
ละ พนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 มภาพันธ 2558
2) พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดภา
รัฐ จํานวน 120,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื่อ
ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดภา
รัฐ พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทน
บ ล รือ ณะ รรม าร
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง จ้ง ลั
ณฑ าร บิ าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร
( อง ลัง)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้ ับ
พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติ
้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ้ พนั งาน วน
ตําบล ละล จ้างประจํา ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
ละ า ลา รียน
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บตร
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง พื่อจาย ป็น า
ชวย ลือ ารศึ ษาบตร ้ พนั งาน วนตําบล ององ าร
บริ าร วนตําบลฯ
( อง ลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

772,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารปฎิบัติ น้าที่ผ้ชวยธร าร อง ลัง
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารปฎิบัติ น้าที่
ี่ยว ับงานธร าร อง ลัง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติ น้าที่ผ้ชวย จ้า น้าที่ าร งิน ละบัญชี
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารปฎิบัติ น้าที่
ชวย ลืองาน อง ลัง ด้าน าร งิน ละบัญชีตาง ชนงานบันทึ
้อมล รือตามที่รับมอบ มาย
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
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าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติ น้าที่ผ้ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารปฎิบัติชวย
ลืองาน อง ลัง ด้านงานจัด ็บรายได้ ชนงานบันทึ
้อมล งานชวย ลือ ียน บ ร็จ า ยะ รือตามที่รับมอบ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรท า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ
ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน า ช้จาย น าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จายตาม รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ารตาม รง ารจัดทํา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ประ อบด้วย าถาย อ าร า
ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ าร
อื่นๆ าวั ดตาง ละ า ช้จายอื่นที่มี วามจํา ป็นต้อง ช้ น
รง าร
ป็นไปตามระบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 145
ลําดับที่ 13
( อง ลัง)
า ช้จายตาม รง าร ตรียม วามพร้อม ละดํา นินงานภาษีที่ดิน
ละ ิ่งปล ร้าง
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ารตาม รง าร ตรียม วาม
พร้อม ละดํา นินงานภาษีที่ดิน ละ ิ่ง
ปล ร้างประ อบด้วย าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทาง
วิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ าร
อื่นๆ าวั ดตาง ละ า ช้จายอื่นที่มี วามจํา ป็นต้อง ช้ น
รง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้างพ.ศ. ๒๕๖๒
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 147
ลําดับที่ 20
( อง ลัง)
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า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั ละ า ช้จายอื่นๆ น
าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมนา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง ละบ ลอื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ดินทางไปราช าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไ พิ่ม
ติมถึงปจจบัน
( อง ลัง)
า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ ัมนา
พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน ละ า ช้จายอื่นๆ น ารฝึ อบรม ละ
ัมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง ละบ ล
อื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ้ารวมฝึ อบรม ัมนา
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
( อง ลัง)
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ้จายจา า
ช้ อย
วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน อง ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ้จายจา า ช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมา ช้ น ารบํารงรั ษาทรัพย ิน ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท
( อง ลัง)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ํานั งานตางๆ ที่จํา ป็นต้อง ช้ น ํานั
งาน ชน ต๊ะ ้าอี้ ต้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว ฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( อง ลัง)
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

70,000 บาท

รวม

442,260 บาท

รวม

408,660 บาท

รวม

408,660 บาท

จํานวน

249,240 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล ทปบันทึ ้อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิมพ มน
บอรด อป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่ง ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลา
อัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( อง ลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

154,080 บาท

จํานวน

5,340 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561-2563. ละ
ฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
(1) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป พนั งาน วนตําบล
ละ พนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 มภาพันธ 2558
( ํานั งานปลัด)

รวม

33,600 บาท

รวม

33,600 บาท

จํานวน

33,600 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

509,000 บาท

รวม

509,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม

374,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
อง รป รอง วนท้องถิ่น ชน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง าตอบ
ทน อปพร. งินตอบ ทน จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง งิน
รางวัล ฯลฯ ป็นต้น
( ํานั งานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานประจํารถบรรท น้ํา
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปฏิบัติงาน
ประจํารถบรรท น้ํา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
. า ช้จายตาม รง าร พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน อง อปพร.
พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารตาม รง าร พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติ
งาน อง อปพร.รอง าศ ดยมี า ช้จายประ อบด้วย า ช้จาย
ี่ยว ับ าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม า ช้จาย นพิธี ปด
ละปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า ช้จาย น ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอป รณตางๆ น ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้
บรรจ อ าร ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ณ น าร
ดงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น น
ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง ร
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 148
ลําดับที่ 2
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

150,000 บาท
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า ช้จายตาม รง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางท้องถนน นชวง
ทศ าลป ม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารตาม รง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต
ทางท้องถนน นชวง ทศ าลป ม ดยจาย ป็น า ช้จาย ี่ยว ับ
าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่ า ช้จาย นพิธี ปด ละปด า
วั ด รื่อง ียน ละอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า ช้จาย น าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ป้าย รง าร าป้ายประชา ัมพันธ า ช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ
ารจัดทํา รง าร
ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้อง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 150
ลําดับที่ 9
( ํานั งานปลัด)
า ช้จายตาม รง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางท้องถนน นชวง
ทศ าล ง รานต
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ้จายจา า
ช้ อย
วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน อง ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ้จายจา า ช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมา ช้ น ารบํารงรั ษาทรัพย ิน ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง น ายไมล พลา ัว ทียน ตลับ
ล ปืน นํ้ามัน บร ัว ทียน ไ วง ระจ มอง ้างรถยนต ม้อ
นํ้ารถยนต บาะรถยนต ฯลฯซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
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วั ด รื่องดับ พลิง

จํานวน

50,000 บาท

รวม

3,166,620 บาท

รวม

2,914,620 บาท

รวม

2,914,620 บาท

จํานวน

1,773,360 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดดับ พลิง ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
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งินวิทยฐานะ

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

1,057,920 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะชํานาญ าร ํา รับพนั งาน ร น
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ ละ งินประจํา
ตํา นง ้าราช าร ร ละบ ลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2547
( ํานั งานปลัด)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

41,340 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

252,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

252,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ อบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
ลงวันที่ 1 . . พ.ศ.2558 รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ าร ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
( ํานั งานปลัด)

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารด ลระบบ อมพิว ตอรประจําศนยไอซีที อบต
.รอง าศ
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารปฎิบัติงาน
ชวย ลือด ลระบบ อมพิว ตอรประจําศนยไอซีที อบต.รอง าศ
รือตามที่รับมอบ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
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าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดอา าร รง รียน

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารทํา วาม
ะอาดบริ วณอา าร รง รียนอนบาล อบต.รอง าศ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ํานั งานปลัด
าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานธร าร รง รียน
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารชวย ลือ
ด้านงานธร าร รง รียนอนบาล อบต.รอง าศ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ํานั งานปลัด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,372,420 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

891,420 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

574,820 บาท

จํานวน

144,000 บาท

า ช้จาย รง าร นับ นน า ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ํา รับ จํานวน
รง รียนอนบาลอง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ

283,570 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารรถรับ งนั รียน รง รียนอนบาล ละศพด.อบต
.รอง าศ
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารรถรับ งนั รียน รง รียนอนบาล
ละศพด.อบต.รอง าศ จํานวน 2 ัน อัตรา าจ้าง ดือน
ละ 12,000 บาทตอ ดือน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง าร นับ นน า ช้
จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ชน ารปรับปรง ลั ตร ถาน
ศึ ษา า ช้จายอิน ตอร น็ต รง รียน า ช้จาย น าร
พัฒนา/ปรับปรง ้อง มด รง รียน ฯลฯ ย ป็นราย าร ดังนี้
(1) า ช้จาย น ารปรับปรง ลั ตร ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารปรับปรง ลั ตร ถาน
ศึ ษา อง รง รียนอนบาลอง ารบริ าร วนตําบล
รอง าศ
( 2) า ช้จายอิน ตอร น็ต รง รียน ตั้งไว้ 9,600 บาท
พื่อจาย ป็น า ช้จายอิน ตอร น็ต อง รง รียนอนบาล
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
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( 3 ) า ช้จาย น ารพัฒนา ลง รียนร้ น รง รียน ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น าพัฒนา ลง รียนร้ อง รง รียนอนบาลอง าร
บริ าร วนตําบลรอง าศ
(4) า ช้จาย น ารพัฒนา ้าราช าร ร อง รง รียน น
ัง ัด อปท. ตั้งไว้ 3,000 บาท
พื่อจาย ป็น าพัฒนา ้าราช าร ร อง รง รียนอนบาล
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
(5) าอา าร ลางวัน ํา รับนั รียน น รง รียนอนบาล
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
ตั้งไว้ 116,000 บาท พื่อจาย ป็น าจ้าง มา
ประ อบอา าร ลางวัน ้นั รียน น รง รียนอนบาล
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
(6) า ช้จาย น ารจัด ารศึ ษาตั้ง ตระดับอนบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 84,970 บาท
(6.1) าจัด าร รียน าร อนราย ัว ตั้งไว้ 49,300
บาท
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารจัด าร รียน าร อน ละ
ารบริ ารงานทั่วไป อง รง รียนอนบาล อง ารบริ าร วน
ตําบลรอง าศ
(6.2) า นัง ือ รียน ตั้งไว้ 11,600 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน ละ บบฝึ ัด ํา รับนั รียน
ระดับชั้นอนบาล 1 – ชั้นอนบาล 3 อง รง รียนอนบาลอง าร
บริ าร วนตําบลรอง าศ
(6.3) าอป รณ าร รียน ตั้งไว้ 5,800 บาท
พื่อจาย ป็น าอป รณ าร รียน ้ ับนั รียน รือผ้
ป รอง พื่อนําไป ลือ ซื้ออป รณ าร รียนที่จํา ป็นต้อง ช้ น
าร รียน าร อนได้ตาม วามต้อง าร ้ มาะ ม ับนั รียน น
ระดับชั้นอนบาล
(6.5) า ิจ รรมพัฒนา ณภาพผ้ รียน ตั้งไว้ 12,470
บาท พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ิจ รรมตาง ๆ น าร
พัฒนาผ้ รียน
(6.6) า รื่อง บบนั รียน ตั้งไว้ 5,800 บาท พื่อจาย
ป็น า รื่อง บบนั รียน ้ ับ ด็ ล็ รือผ้ป รอง พื่อนําไป
ลือ ซื้อ รื่อง บบนั รียน รือ ็ม ัดรอง ท้า ถง ท้า ชด
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ีฬา ฯลฯ
(7) า ช้จาย น ารพัฒนา/ปรับปรง ้อง มด รง รียนอนบาล
อง ารบริ าร วนตําบลรอ
ง าศ จํานวน 30,000 บาท
พื่อ ป็น า ช้จาย น ารพัฒนา/ปรับปรง ้อง มด รง รียน
อนบาลอง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้ ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว3274 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่ว
ไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 191
ลําดับที่ 130
( ํานั งานปลัด)
า ช้จาย รง าร นับ นน า ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ํา รับ จํานวน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอบต.รอง าศ
พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง าร นับ นน า ช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา องศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
อบต.รอง าศ ย ป็นราย ารดังนี้
(1) าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ํา รับพัฒนาศนย ด็
ล็ ตั้งไว้ 30,600 บาท พื่อ ป็น า ช้จาย น ารจัด าร รียน
าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
(2) า ช้จาย น ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็
ตั้งไว้ 18,450 บาท
ย ป็นราย ารดังนี้
(2.1) า นัง ือ รียน ตั้งไว้ 6,000 บาท พื่อจาย ป็น า
นัง ือ รียน ละ บบฝึ ัด ํา รับ ด็ ล็ องศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
(2.2) าอป รณ าร รียน ตั้งไว้ 3,000 บาท พื่อจาย ป็น า
อป รณ าร รียน ้ ับ ด็ ล็ รือผ้ป รอง พื่อนําไป ลือ ซื้อ
อป รณ าร รียนที่จํา ป็นต้อง ช้ น าร รียน าร อน ได้ตาม
วามต้อง าร ้ มาะ ม ับ ด็ ล็ องศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
(2.3) า รื่อง บบนั รียน ตั้งไว้ 3,000 บาท พื่อจาย ป็น
า รื่อง บบนั รียน ้ ับ ด็ ล็ รือผ้ป รอง พื่อนําไป

น้า : 58/126

137,250 บาท

น้า : 59/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ลือ ซื้อ รื่อง บบนั รียน รือ ็ม ัดรอง ท้า ถง ท้า ชด
ีฬา ฯลฯ
(2.4) า ิจ รรมพัฒนา ณภาพผ้ รียน ตั้งไว้ 6,450 บาท พื่อ
จาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ิจ รรมตาง ๆ น ารพัฒนาผ้
รียน
(3) าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ล็ นศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
ตั้งไว้ 88,200 บาท พื่อจาย ป็น าจ้าง มาประ อบอา าร
ลางวัน ้ ด็ ล็ นศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบล
รอง าศ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3274 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 165
ลําดับที่ 16
( ํานั งานปลัด)
รง ารพัฒนาศั ยภาพบ ลา รทาง ารศึ ษา
พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง ารพัฒนาศั ยภาพบ ลา รทาง
ารศึ ษา ชน าร ล ปลี่ยน รียนร้รวม ัน ับ ถานศึ ษา ละ
นวยงาน รือ ายทั้ง นด้านวิชา าร ละปฏิบัติ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
ฝึ อบรม พ.ศ. 2527
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 237
้อ 125
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงาน รัว

จํานวน

10,000 บาท

รวม

316,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 60/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดงานบ้านงาน รัว ชน นํ้ายาล้าง ้อง
นํ้า นํ้ายา ช็ด ระจ นํ้ายาถพื้น ไม้ วาด ถง ยะ ถัง ยะ ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็น งิน าอา าร ริม(นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง ป็นต้น ํา รับ ด็ นั รียน
รง รียน ละศนยพัฒนา ด็ ล็ น ตตําบลรอง าศ
1)ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล)
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

216,600 บาท

น้า : 61/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ด ารศึ ษา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ารศึ ษา ชน ื่อ าร รียน าร อนทํา
ด้วยพลา ติ นจําลอง ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ด รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดดับ พลิง ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ดอื่น
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดอื่น ๆ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 62/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบลงทุน

รวม

249,000 บาท

รวม

249,000 บาท

รง ารปรับภมิทัศน รง รียนอนบาลอง ารบริ าร วนตําบลรอง จํานวน
าศ บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร

249,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ

- พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง ารปรับปรงภมิทัศน รง รียน
อนบาล อบต.รอง าศ ตาม บบอบต. ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.รอง าศ (พ.ศ. 2561-2565
) ้ไ พิ่ม ติมฉบับที่ 6 น้า 22 ลําดับที่ 2
( ํานั งานปลัด)

น้า : 63/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบเงินอุดหนุน

รวม

232,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

232,000 บาท

อด นน รง าร นับ นน า ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร จํานวน
ลางวัน) รง รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.)

232,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง าร นับ นน า ช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) รง รียน ัง ัด ํานั งาน
ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) จํานวน 5 รง รียน ( รง รียนบ้าน
ชมชนบ้านรอง าศ, รง รียนบ้านรอง าศ ต้, รง รียนบ้าน ม
ายดอนทัน, รง รียนบ้านปงพร้าว, รง รียนวัดตอนิมิตร ) อัตรา
มื้อละ 20 บาทตอ น จํานวน 200 วัน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 189
้อ 121
( ํานั งานปลัด)

น้า : 64/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ อบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
ลงวันที่ 1 . . พ.ศ.2558 รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ าร ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
( ํานั งานปลัด)

น้า : 65/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น าปวย ารชด ชย ารงานที่ ียไป ้ อา า
มั รบริบาลท้องถิ่น รือ า ชจาย นลั ษณะ ดียว ัน ับ า
ตอบ ทน รือ าปวย าร ้ ับผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
อง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/ว 3811
ลงวันที่ 25 มิถนายน 2562 รื่องระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
( ํานั งานปลัด)

รวม

570,000 บาท

รวม

350,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

น้า : 66/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ รวมทั้ง า
ํารวจ ้อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ตาม รง าร ัตว
ปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษ นั บ้าตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าฯ รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี า ช้จาย ี่ยว ับ ารป้อง ัน ละ
้ไ ปญ า ถาน รณีฝนละออง นาด ล็ PN 2.5 า ช้จาย
ี่ยว ับ ารป้อง ัน ละระงับ ร ติดตอ ชน ารป้อง ัน ละ
ระงับ ร ติด ชื้อไวรั รนา 2019 ( วิด-19) ละ ารป้อง ัน
วบ ม ร ไ ้ ลือดออ าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรท า ชา
ทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย
ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย
ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) าธรรม นียม
ตางๆ า บี้ยประ ัน า ช้จาย น ารดํา นิน ดีตาม ํา
พิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ า
ติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)

น้า : 67/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
. รง ารป้อง ัน ละระงับ ร ติดตอ
พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง ารป้อง ัน ละระงับ ร ติดตอ
ดยมี า ช้จายประ อบด้วย ดยมี า ช้จายประ อบด้วย ดยมี
า ช้จายประ อบด้วย าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด
รง าร าวั ด าป้าย รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้าย
รณรง าน้ําดื่ม น้ํา ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ. 2535
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 215
ลําดับที่ 22
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 68/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร ง ริมพัฒนาทั ษะ ม ละพัฒนา าร ด็ ลัง ลอด
พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง าร ง ริมพัฒนาทั ษะ ม ละ
พัฒนา าร ด็ ลัง ลอด ดยมี า ช้จายประ อบด้วย า ช้จาย
ี่ยว ับ าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม า ช้จาย นพิธี ปด
ละปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า ชาอป รณตางๆ น าร
ฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ้ารับ าร
ฝึ อบรม าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร า
อา าร าป้าย รง าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น น
ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ. 2535
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 213
ลําดับที่ 16
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 69/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร ัง มผ้ งวัย จ ภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ช้จายตาม รง าร ัง มผ้ งวัย จ ภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดยมี า ช้จายประ อบ
ด้วย า ช้จาย ี่ยว ับ าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม า ช้
จาย นพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน ละ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า ช้จาย น าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ น ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ ช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ณ น ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร า ช้จายอื่น
ที่จํา ป็น น ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 209
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดวิทยาศา ตร รือ าร
พทย ชน วชภัณฑ ชด รื่องมือ าร พทย ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

รวม

110,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 70/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

วั ด รื่อง ตง าย

จํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

มที่ 1 บ้านตอนิ จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด รื่อง ตง าย ํา รับผ้ปฏิบัติ
งาน ชน ชดพน าร มี ถงมือยาง รอง ท้ายาง ้ม ้น ง ต้ า ผ้า
ปดจม ื้อ ันฝน ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติ
มีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพ
ไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายวั ด รื่อง ตง าย อง จ้า น้าที่ พ
.ศ. 2560)
( ํานั งานปลัด)

งินอด นน อ ชน
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
มิตร

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านตอนิ
มิตร มที่ 1 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)

น้า : 71/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าย

มที่ 10 บ้าน ม จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้าน ม
าย มที่ 10 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าศ ต้

มที่ 11 บ้านรอง จํานวน

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านรอง า
ศ ต้ มที่ 11 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)

20,000 บาท

น้า : 72/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าศ

มที่ 2 บ้านรอง จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านรอง าศ
มที่ 2 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าศ

มที่ 3 บ้านรอง จํานวน

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านรอง าศ
มที่ 3 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง รง าร
ตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)

20,000 บาท

น้า : 73/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าศ

มที่ 4 บ้านรอง จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านรอง าศ
มที่ 4 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
าศ ต้

มที่ 5 บ้านรอง จํานวน

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านรอง า
ศ ต้ มที่ 5 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)

20,000 บาท

น้า : 74/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
พร้าว

มที่ 6 บ้านปง

จํานวน

20,000 บาท

มที่ 7 บ้านดอน จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านปงพร้าว
มที่ 6 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
ทัน

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านดอน
ทัน มที่ 7 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
มิตร

มที่ 8 บ้านตอนิ จํานวน

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านตอนิ
มิตร มที่ 8 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)

20,000 บาท

น้า : 75/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

อด นน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
มิตร

มที่ 9 บ้านตอนิ จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นน ้ ับ ณะ รรม าร มบ้านตอนิ
มิตร มที่ 9 ตําบลรอง าศ ํา รับดํา นินงานตาม นวทาง
รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 . . 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18
น้าที่ 213
( ํานั งานปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

608,640 บาท

รวม

482,640 บาท

รวม

482,640 บาท

จํานวน

362,640 บาท

จํานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป ตํา นงนั พัฒนาชมชน
ชํานาญ าร จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง าม
ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน) ดย ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

น้า : 76/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง ตํา นงผ้ชวย จ้า
พนั งานพัฒนาชมชน จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรา ฏ น
ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ้ไ
พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

12,000 บาท

น้า : 77/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
(1) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป พนั งาน วนตําบล
ละ พนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 มภาพันธ 2558
( ํานั งานปลัด)

รวม

126,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

น้า : 78/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ค่าใช้สอย

รวม

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รวม

2,262,260 บาท

รวม

1,656,860 บาท

รวม

1,656,860 บาท

จํานวน

994,320 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารบ ล พื่อปฏิบัติงาน นับ นนด้าน ัง ม
ง ราะ ละ วั ดิ าร ัง ม
าจ้าง มาบริ ารบ ล พื่อปฏิบัติงาน นับ นนด้าน ัง ม
ง ราะ ละ วั ดิ าร ัง ม จํานวน 84,000 บาท
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารปฏิบัติงาน
นับ นนด้าน ัง ม ง ราะ ละ วั ดิ าร ัง ม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ้ ับพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนประจําป (ตั้งจายตามประ าศ ณะ รรม าร ลาง
พนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอน ทนอื่น พ.ศ.2544
รวม ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557)
( องชาง)

น้า : 79/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

600,680 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร องชาง นอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538
ละที่ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญ
ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
4) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบ ลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
5) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( องชาง)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง งินปรับปรง าตอบ ทน
พนั งานจ้าง ํา รับพนั งานจ้าง
(ตั้งจายตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ลาง วน
ตําบล รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้างพ.ศ
.2547 ลว. 12 พ. . 2547 รวม ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลว. 19 . . 2558)
( องชาง)

น้า : 80/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

19,860 บาท

รวม

602,400 บาท

รวม

224,400 บาท

จํานวน

199,400 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป ( ปงบประมาณ
2561-2563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ าร ้พนั งาน
จ้าง องอบต.ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ( ฉบับที่ 2 ) ลง
วันที่ 3 ิง า ม พ.ศ.2558
( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
อง รป รอง วนท้องถิ่น ชน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง งินตอบ ทน
จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ป็นต้น
( องชาง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง(ตั้งจายตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลว. 15 พ.
. 2550 รื่อง าร บิ จาย าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร องอปท.
( องชาง)

น้า : 81/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

308,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ องทาง
ราช าร (ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ลว. 3 . . 2541 รวม ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลว. 25 พ. .2549)
( องชาง)

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
๑. าธรรม นียม ละลงทะ บียนตาง ๆ
พื่อจาย ป็น าธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ ชน าธรรม นียม
ตอ บอนญาต าร ช้น้ําบาดาล าธรรม นียม รือ าลงทะ บียน
อื่น น ารปฎิบัติราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย ี่ยว
ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน ี่ยว ับ า ช้
จาย น ารบริ ารงาน อง วนราช าร พ.ศ. 2549 ้ไ พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน
( องชาง)
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๒. าจ้าง มาบริ ารทั่วไป
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรท า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ
ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน า ช้จาย น าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จาย
น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป น
ลั ษณะ า ช้ อย ละ า าธารณป ภ
( องชาง)

จํานวน

10,000 บาท
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๓ . าจ้าง มาบริ ารด ลระบบประปา

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารด ลระบบ
ประปา องอบต.รอง าศ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารทํา วาม
ะอาดบริ วณอา ารที่ทํา าร องชาง อบต.รอง าศ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั ละ า ช้จายอื่นๆ น
าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง ละบ ลอื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ดินทางไปราช าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไ พิ่ม
ติมถึงปจจบัน
( องชาง)
า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ ัมนา
พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน ละ า ช้จายอื่นๆ น ารฝึ อบรม ละ
ัมมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง ละ
บ ลอื่น ดที่ได้รับ ํา ั่ง ้ ้ารวมฝึ อบรม ัมนา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
( องชาง)
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ้จายจา า
ช้ อย
วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน อง ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ้จายจา า ช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมา ช้ น ารบํารงรั ษาทรัพย ิน ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จาย
น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป น
ลั ษณะ า ช้ อย ละ า าธารณป ภ
( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ํานั งานตางๆ ที่จํา ป็นต้อง ช้ น ํานั
งาน ชน ต๊ะ ้าอี้ ต้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว ฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ อง อปท.)
( องชาง)
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

3,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล ทปบันทึ ้อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิมพ มน
บอรด อป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่ง ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
าจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
- ดยมี ณลั ษณะ ดังนี้
1) ้าอี้บนวม
2) มีพนั ผิง ลัง
3) มีที่พั นทั้ง อง ้าง
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน
รภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( องชาง)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

670,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

180,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ฟว ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ
วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น
ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( องชาง)
วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ดิน ดินล รัง ิน ล ยาง
มะตอยผ ม ํา ร็จ น้ํายางมะตอย ไม้ตางๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปรงทา ี ปนซี มนต ปน
าว ทราย อิฐ รือ ซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ฯลฯ ซึ่ง
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน
ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ปรง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( องชาง)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

490,000 บาท

รวม

490,000 บาท

จํานวน

490,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ
รง ารติดตั้ง มไฟ อง วางพลัง งอาทิตย Solar Cell- LED
บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร
บริ วณ ํานั งานอง ารบริ าร วนตําบลรอง าศ
พื่อจาย ป็น าติดตั้ง มไฟ อง วางพลัง งอาทิตย Solar CellLED บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด
พร จํานวน 20 จด ตาม บบที่อบต.รอง าศ ํา นด งบประมาณ
ตั้งไว้ 490,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 23 ้อ 5
( องชาง)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

รวม

1,927,140 บาท

รวม

565,140 บาท

รวม

565,140 บาท

จํานวน

533,280 บาท

จํานวน

31,860 บาท

รวม

1,362,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผน อัตรา ําลัง าม
ป (ปงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ้ พนั งานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา ําลัง ามป ( ปงบประมาณ 2561-2563
. ละฉบับ ้ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ประ าศ .อบต.จัง วัด พร รี่อง ลั ณฑ าร ้
พนั งานจ้าง องอบต.ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ( ฉบับ
ที่ 2 ) ลงวันที่ 3 ิง า ม พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,042,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มา นงานทั่วไปปฏิบัติ น้างาน ็บ ยะ
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารชวย ลือ ็บ
น ยะ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
าจ้าง มาบริ าร ําจัด ยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล ดยวิธีฝง ลบ
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร ําจัด ยะมล
ฝอย ละ ิ่งปฏิ ล ดยวิธีฝง ลบ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
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าจ้าง มาบริ ารปฎิบัติ น้าที่บันทึ ้อมล ละ นับ นนงาน
จัด าร ยะชมชน

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารบันทึ ้อมล
ละ นับ นนงานจัด าร ยะชมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
าจ้าง มาบริ ารพนั งานปฏิบัติ น้าที่ นับ นนงานปฏิบัติ าร
พัฒนาชมชน ละจัด าร ิ่ง วดล้อม นชมชน
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ ารงานปฏิบัติ
ารพัฒนาชมชน ละจัด าร ิ่ง วดล้อม นชมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า ชารถยน ะบะบรรท ( บบย ได้) ชนิด 6 ล้อ ํา รับ น ยะ จํานวน
มลฝอย
- พื่อจาย ป็น ารายจายตางๆ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร ้ ชารถยนต
ะบะบรรท ( บบย ได้) ชนิด 6 ล้อ ํา รับ น ยะมลฝอย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําป นลั ษณะ า ช้
อย วั ด ละ า าธารณป ภ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
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60,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร พิ่มประ ิทธิภาพระบบ ารจัด าร ยะมลฝอย บบ
บรณา าร ดย ารมี วนรวม องชมชน
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน รง าร ง ริม าร ําจัด
ยะ ดยมี วนรวม องประชาชน ดยมี า ช้จายประ อบด้วย า
ช้จาย นพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน ละ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า ช้จาย น าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ น ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ ช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร าป้าย
รง าร า ช้จายอื่นที่จํา ป็น น ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 220
้อ 4
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

200,000 บาท
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ้จายจา า
ช้ อย
วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน อง ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ้จายจา า ช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมา ช้ น ารบํารงรั ษาทรัพย ิน ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง น ายไมล พลา ัว ทียน ตลับ
ล ปืน นํ้ามัน บร ัว ทียน ไ วง ระจ มอง ้างรถยนต ม้อ
นํ้ารถยนต บาะรถยนต ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน นํ้ามันดี
ซล นํ้ามัน ๊าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน ตา นํ้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่ง ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ียน
ป ตอร พ ัน ละ ี ฟลม มม มรี่ ารด ฟลม ไลด ถบบันทึ
ียง รือ รือภาพ ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติ
มีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพ
ไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)
วั ด รื่อง ตง าย
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด รื่อง ตง าย ซึ่ง ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่
ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

น้า : 96/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
๑. า ช้จาย ่ยี ว ับ าร ้ไ ปญ ายา พติด รือ ารอบรม าร
ป้อง ัน าร ้ไ ปญ ายา พติด
า ช้จาย น ารดํา นิน าร ้ไ ปญ ายา พติด รือ
ารอบรม ารป้อง ัน าร ้ไ ปญ ายา พติด ดยมี า ช้จาย
ประ อบด้วย าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น
ารจัด รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม นํ้าดื่มนํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ
้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 148
้อ 4
( ํานั งานปลัด)

น้า : 97/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า ช้จายตาม รง าร ับ ลื่อน ละพัฒนา ภา ด็ ละ ยาวชน
ตําบลรอง าศ
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน รง าร ับ ลื่อน ละพัฒนา
ภา ด็ ละ ยาวชนตําบลรอง าศ
ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณ
ที่จํา ป็น น ารจัด รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร า
จ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น าร
จัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537
ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ
้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 161
้อ 7
( ํานั งานปลัด)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 98/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

60,000 บาท

น้า : 99/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
๓. า ช้จาย รง ารฝึ อบรมจัด ิจ รรม ารออ ําลัง าย ด็
ละ ยาวชน ตําบลรอง าศ
พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน ารตาม รง ารฝึ อบรมจัด
ิจ รรม ารออ ําลัง าย ด็ ละ ยาวชน
ตําบลรอง าศ ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าวิทยา ร
ารับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตาม
วัตถประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ
รื่องดื่มไมมี อล อฮอล า ช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ า ช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา
รือ าบํารง า ชา รือ าบริ ารวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าจ้าง มาทํา วาม ะอาด า ช้จาย น าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟ้า นํ้า
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง า ชา รือ าบริ ารรถ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน า ช้
จาย น ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม าร
ตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร
ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัลที่มอบ ้ผ้
ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าจ้าง
มาทําป้าย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ
ี่ยว ้อง น าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 160
้อ 2
( ํานั งานปลัด)

น้า : 100/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด ีฬา ชน ล ฟตบอล ล ฟตซอล ไม้
บดมินตัน ล นไ ฯลฯ ซึ่ง ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง
ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย
. 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ อง อปท.)
( ํานั งานปลัด)

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 101/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จายตาม รง ารจัด ิจ รรมทางศา นา พื่อพัฒนา ณธรรม
จริยธรรม องประชาชน
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นินงาน รง ารจัด ิจ รรมทาง
ศา นา พื่อพัฒนา ณธรรมจริยธรรม องประชาชน
จํานวน 30,000 บาท ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด รง าร ป้ายประชา
ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น
ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 208
้อ 15
( ํานั งานปลัด)

น้า : 102/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า ช้จายตาม รง ารจัด ิจ รรม ลอ ทียนพรรษา ละ ืบ าน
ประ พณีถวาย ทียนพรรษา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นินงาน รง ารประ พณีถวาย
ทียน ้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท ดยมี า ช้จายประ อบ
ด้วย าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด
รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 208
้อ 16
( ํานั งานปลัด)
รง ารประ พณีนมั ารพระธาตชอ ฮ มือง พร ตง ลวง
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นินงาน รง ารประ พณี
นมั ารพระธาตชอ ฮ มือง พร ตง ลวง
จํานวน 30,000 บาท ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด รง าร ป้ายประชา
ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น
ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 207
้อ 10
( ํานั งานปลัด)

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง ารประ พณีไ ว้พระพทธ ศัยศิริชัยม าศา ยมนี วัดพระบาท จํานวน
มิ่ง มืองวรวิ าร
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นินงาน รง ารประ พณีไ ว้
พระพทธ ศัยศิริชัยม าศา ยมนี วัดพระบาทมิ่ง มือง
วรวิ าร จํานวน 30,000 บาท ดยมี า ช้จายประ อบด้วย า
ตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด
รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 208
้อ 13
( ํานั งานปลัด)

น้า : 103/126

30,000 บาท

น้า : 104/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร ง ริมวัฒนธรรมประ พณี นพื้นที่ตําบลรอง าศ ละงาน
ประ พณีระดับอํา ภอ
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นินงาน รง าร ง ริม
วัฒนธรรมประ พณี นพื้นที่ตําบลรอง าศ ละงานประ พณีท้องถิ่น
ระดับอํา ภอจํานวน 100,000 บาท ดยมี า ช้จายประ อบ
ด้วย าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณที่จํา ป็น น ารจัด
รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) นัง ืออํา ภอ ง มน ที่พร.0318.1/ว. 428 ลงวันที่ 31พ.
. 2562 รื่องงานประ พณีท้องถิ่นจัง วัด พร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 208
้อ 14
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 105/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,061,000 บาท

รวม

4,061,000 บาท

รวม

4,061,000 บาท

รง ารถมดิน รง ําจัด ยะ รบวงจร บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบล จํานวน
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร

300,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าถมดิน

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาถมดิน พิ่อ ช้ อ ร้าง รง ําจัด ยะ รบ
วงจร บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด
พร งบประมาณ 300,000 บาท ดยมี นาด ว้าง 54.70
มตร นาไมน้อย วา 0.50 มตร ยาว 65.00 มตร รือมีพื้นที่
ไมน้อย วา 3,363.00 ตาราง มตร ตาม บบอบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 26 ้อ 2
( องชาง)

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

น้า : 106/126

อา ารตาง ๆ
รง าร อ ร้างประต า้ -ออ ํานั งานอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน
รอง าศ บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด
พร
รง าร อ ร้างประต ้า-ออ ํานั งานอง ารบริ าร วน
ตําบลรอง าศ บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง
มน จัง วัด พร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างประต ้า-ออ ํานั งานอง าร
บริ าร วนตําบลรอง าศ บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 98,300 บาท ดยมี
นาด ว้าง 6.00 มตร ง 2.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 22 ้อ 4
( องชาง)

98,300 บาท

น้า : 107/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ ร้างถนน ล. บ้านตอนิมิต มที่ 1 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร าย พื่อ าร ษตรรอง วง

จํานวน

299,700 บาท

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. บ้านตอนิมิต มที่ 1
ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 299,700
บาท ชวงที่ 1 นาด ว้าง 3.50 มตร นา 0.15
มตร ยาว 57.00 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 599.50 ตาราง
มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 3 ้อ 1
( องชาง)
รง าร อ ร้างถนน ล. บ้านรอง าศ มที่ 2 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร าย พื่อ าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 2 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 300,000 บาท นาด
ว้าง 4.50 มตร นา 0.15 มตร ยาว 150.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 600.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 4 ้อ 1
องชาง

น้า : 108/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างถนน ล. บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง าศ
จํานวน
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้านนาง าร ้ว จบาน ถึงที่ดินนาง
วัชรบล พร มพิทยรัตน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 4 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 170,000 บาท นาด
ว้าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 85.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 340.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 11 ้อ 1
องชาง
รง าร อ ร้างถนน ล.บ้านดอนทัน มที่ 7 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร ถนน าย พื่อ าร ษตรจา ถนน ล
. ดิม ถึงที่นานาย ม วร ยดย้อย
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 7 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 498,700 บาท นาด
ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 198.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 990.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 16 ้อ 1
องชาง

จํานวน

498,700 บาท

น้า : 109/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างถนน ล.บ้านตอนิมิตร มที่ 8 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร าย พื่อ าร ษตรรอง วง

จํานวน

493,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน ล.บ้านตอนิมิตร มที่ 9 ตําบลรอง าศ
จํานวน
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร าย พื่อ าร ษตรจา ถนน ล. ดิม ถึง
ที่นานาย วัน าวีวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 8 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 493,000 บาท นาด
ว้าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 245.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 980.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 17 ้อ 1
องชาง

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 9 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 300,000 บาท นาด
ว้าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 150.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 600.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 18 ้อ 1
องชาง

น้า : 110/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างถนน ล.บ้านปงพร้าว มที่ 6 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา ถนนทาง ลวงชนบท ถึง ที่ดินนาย
ประยร รือน ้ว

จํานวน

287,500 บาท

จํานวน

498,700 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 6 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 287,500 บาท นาด
ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 115.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 575.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 15 ้อ 6
องชาง
รง าร อ ร้างถนน ล.บ้าน ม าย มที่ 10 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร ถนน าย พื่อ าร ษตรจา ถนน ล
. ดิม ถึง ที่นานาย จร อนทิ
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ล. มที่ 10 ตําบลรอง า
ศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 498,700 บาท นาด
ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 198.00 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 990.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 19 ้อ 1
องชาง

น้า : 111/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล. บ้านรอง าศ มที่ 3 ตําบล
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร บริ วณ ี่ ย ถนน จริญจิต

จํานวน

56,700 บาท

รง าร อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล. บ้านรอง าศ มที่ 3 ตําบล จํานวน
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร น้าบ้านนายจํานง
ทรัพย

56,700 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล.. มที่ 3
ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 56,700
บาท นาด ว้าง 1.80 มตร ลึ 1.20 มตร ยาว 7.00
มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 9 ้อ 1
องชาง

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล.. มที่ 3
ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 56,700
บาท นาด ว้าง 1.80 มตร ลึ 1.20 มตร ยาว 7.00
มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 9 ้อ 2
องชาง

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล. พร้อม ทพื้น ล. บ้านรอง า จํานวน
ศ มที่ 3 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร บริ วณ ้าง ระ
น้ํา มบ้าน

น้า : 112/126

32,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล.พร้อม ทพื้น
ล. มที่ 3 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบ
ประมาณ 32,000 บาท ดย อ ร้างทอลอด ลี่ยม ล. นาด
ว้าง 1.80 มตร ลึ 1.20 มตร ยาว 4.00 มตร พร้อม ทพื้น
ล. นาด ว้าง 1.40 มตร นา 0.15 มตร ยาว 4.00
มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 5.60 ตาราง มตร ตาม บบ อบต
.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 9 ้อ 3
องชาง
รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. บ้านรอง าศ ต้ มที่ 5 ตําบล จํานวน
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้านนายวัง วรรณ ทธิ์ ถึง
บ้านนาย ารณ บญยง
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มที่ 5 ตําบล
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 63,000
บาท นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 32.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 12 ้อ 3
องชาง

63,000 บาท

น้า : 113/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. พร้อม อ ร้างบอพั ล.
บ้านรอง าศ ต้ มที่ 11 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร
จา บ้านนายชิต าว ะอาด ถึง ร.ต.ท. ิง าร ี๋ยง ํา

จํานวน

138,000 บาท

รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล.บ้านดอนทัน มที่ 7 ตําบลรอง จํานวน
าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้านนาย ังวาล ีนาราช ถึง
บ้าน น. . ายัณต พริบไ ว

98,500 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล.พร้อมบอ
พั ล. มที่ 11 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบ
ประมาณ 138,000 บาท ดย อ ร้าง นาดรางระบายน้ํา ล
. นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 68.00 มตร พร้อม อ ร้างบอพั ล. นาด
ปา ว้าง 0.80 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.60 มตร ยาว 0.80
มตร จํานวน 1 บอ ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 20 ้อ 3
องชาง

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มที่ 7 ตําบล
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 98,500
บาท นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 50.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 16 ้อ 3
องชาง

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล.บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง จํานวน
าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้านนายมา พริบไ ว ถึง ราง
ระบายน้ํา ดิม

น้า : 114/126

127,900 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มที่ 4 ตําบล
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 127,900
บาท นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 65.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 11 ้อ 3
องชาง
รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล.บ้านรอง าศ ต้ มที่ 11 ตําบล จํานวน
รอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้าน ร.ต.ต.พิพัฒน อารี ถึง
ลํา มืองรอง าศ
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มที่ 11
ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 133,900
บาท นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 68.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 19 ้อ 1
องชาง

133,900 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล.พร้อมบอพั ล.บ้านปงพร้าว จํานวน
มที่ 6 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา บ้านนายทรง
ฝึ ัด ถึง บ้านนาย ทัศน รวงศ

น้า : 115/126

70,900 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างรางระบายน้ํา ล.พร้อมบอ
พั ล. มที่ 6 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบ
ประมาณ 70,900 บาท ดย อ ร้าง นาดรางระบายน้ํา ล
. นาดปา ว้าง 0.20 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.30
มตร ยาว 36.00 มตร พร้อม อ ร้างบอพั ล. นาด
ปา ว้าง 0.80 มตร ลึ ไมน้อย วา 0.60 มตร ยาว 0.80
มตร จํานวน 1 บอ ตาม บบอบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 15 ้อ 4
องชาง
รง าร อ ร้างราว นั ต บ้านรอง าศ ต้ มที่ 5 ตําบลรอง าศ จํานวน
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร บริ วณ น้าบ้านนาย ริ่ง รา
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างราว ันต . มที่ 5 ตําบลรอง าศ
อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบประมาณ 17,900 บาท นาด
ง 1.00 มตร ยาว 32.00 มตร ตาม บบอบต.รอง าศ
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 12 ้อ 2
องชาง

17,900 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

รง าร ยายผิวจราจรด้วยล รัง บ้านรอง าศ มที่ 4 ตําบลรอง า จํานวน
ศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร จา ที่ดินนางวัชรบล พร มพิทยรัตน
ถึงที่ดิน าธารณะ
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา อ ร้างถนน ดย ยายผิวจราจรด้วย
ล รัง . มที่ 4 ตําบลรอง าศ อํา ภอ ง มน จัง วัด พร งบ
ประมาณ 19,600 บาท นาด ว้าง 2.00 มตร นาไมน้อย
วา 0.80 มตร ยาว 68.00 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 136.00 ตาราง มตร ตาม บบ อบต.รอง าศ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ. ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ้ไ พิ่ม
ติม ( ฉบับที่ 6 ) น้าที่ 11 ้อ 2
องชาง

น้า : 116/126

19,600 บาท

น้า : 117/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

๑. า ช้จาย พื่อ นับ นนตาม รง าร/ ิจ รรม องศนยบริ าร ละ จํานวน
ถายทอด ท น ลยี าร ษตรประจําตําบลรอง าศ

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น า ช้จาย พื่อ นับ นนตาม รง าร/ ิจ รรม อง
ศนยบริ าร ละถายทอด ท น ลยี าร ษตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 141
้อ 5
( ํานั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ด าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พันธพืช ป๋ย ฯลฯซึ่ง ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร ช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น ฯ รวมถึง
า ช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น(ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท.)
ํานั งานปลัด

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
๑. า ช้จาย พื่อ นับ นน รง ารรั ปา รั น้ํา รั ผนดิน
า ช้จาย พื่อ นับ นน รง ารรั ปา รั นํ้า รั ผน
ดิน จํานวน 30,000 บาท
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน รง าร รง ารรั ปา รั
นํ้า รั ผนดิน ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าวั ดอป รณที่จํา
ป็น น ารจัด รง าร าวั ด าร ษตร ชน ต้นไม้ ป๋ย าป้าย
รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง านํ้าดื่ม นํ้า ช้ น าร
ดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ละ ี่ยว ้อง น ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 141
้อ 5
( ํานั งานปลัด)

น้า : 119/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

า ช้จายตาม รง ารประชารัฐรวม จปล ต้นไม้ ้ ผนดิน
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน รง าร รง ารประชารัฐ
รวม จปล ต้นไม้ ้ ผนดิน ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าวั ด
อป รณที่จํา ป็น น ารจัด รง าร าวั ด าร
ษตร ชน ต้นไม้ ป๋ย าป้าย รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้าย
รณรง านํ้าดื่ม นํ้า ช้ น ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง น ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 219
้อ 5
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท
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รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องพระราชดําริ ม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช
มารี
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดํา นิน รง ารอนรั ษพันธ รรม
พืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดา ยาม
บรมราช มารี (อพ. ธ. – ตําบลรอง าศ) พื่อ นองพระราช
ดําริ ละ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี พื่อดํา นิน
งานป ป ทรัพยา รท้องถิ่น ํารวจ ็บรวบรวมทรัพยา รท้อง
ถิ่น ปล รั ษาทรัพยา รท้องถิ่น อนรั ษ ละ ช้ประ ยชน
ทรัพยา รท้องถิ่น ศนย ้อมลทรัพยา รท้องถิ่น ละ นับ นน น
ารอนรั ษ ละจัดทําฐานทรัพยา รท้องถิ่น (นอ จา พันธ รรม
พืช ล้ว ทรัพยา ร ายภาพ ทรัพยา รชีวภาพ ทรัพยา ร
ชีวภาพ ทรัพยา รทางวัฒนาธรรมภมิปญ ารวม น ารดํา นิน
ิจ รรมตางๆ พื่อจัดทําฐาน ้อมลทรัพยา รท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง
ทรัพยา ร ายภาพ ทรัพยา รชีวภาพ ทรัพยา รทางวัฒนธรรมภมิ
ปญ าตําบลวัง พธิ์ ป็น าร ้ม รอง ด ล บํารงรั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม วบ ม ละลดมลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่ง
วดล้อม ฯลฯ ดยมี า ช้จายประ อบด้วย าป้าย
รง าร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าวั ด รื่อง ียน อป รณ า ํา นา อ าร ละ
า ช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 218
้อ 4

จํานวน

100,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

20,151,785 บาท

รวม

20,151,785 บาท

รวม

20,151,785 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม ตามพระราชบัญญัติ
ประ ัน ัง ม พ.ศ. 2553 ละ นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย งิน บี้ยประ ัน ัง ม อง
พนั งาน นอัตราร้อยละ 5 อง าตอบ ทนพนั งานจ้าง
งิน มทบ องทน งินทด ทน

จํานวน

8,746 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทด ทนตามพระราชบัญญัติ งิน
ทด ทน พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อ ้
วาม ้ม รอง ล จ้างที่ประ พอันตราย จ็บปวย ตาย รือ ญ
ายอัน นื่องมาจา ารทํางาน ้ นายจ้าง ดย ํานวณ น
อัตราร้อยละ 0.2 อง าจ้างทั้งป (ม รา ม – ธันวา ม)
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
จํานวน

20,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4295
ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง ารดํา นินงาน องทน วั ดิ าร
ชมชน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 ิง า ม 2553 รื่อง นวทาง นับ นน ารดํา นิน
งาน องทน วั ดิ ารชมชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จํานวน

14,467,200 บาท

จํานวน

4,569,600 บาท

จํานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ้ ผ้อาย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 154
้อ 2
( ํานั งานปลัด)
บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ้ นพิ าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ าร ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 154
้อ 3
( ํานั งานปลัด)
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด
พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ้ปวย ร อด น ต อบต.รอง าศ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 น้าที่ 154
้อ 4
( ํานั งานปลัด)
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ํารองจาย
- พื่อ ํารองจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่อ ช้จาย รณีฉ ฉินที่มี
าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปญ า วาม ดือนร้อน อง
ประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น ละ น ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว 667
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง ารชวย ลือประชาชน รณี ิด
าธารณภัย ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตลา ม 2554 รื่อง ารชวย ลือผ้ประ บอท
ภัย นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไ ล ลา ละนํ้าล้นตลิ่ง
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร ช้จายงบประมาณ พื่อ
ชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม าร
ป้อง ัน ละ ้ไ ปญ าภัย นาว
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี ารปฏิบัติ
ํา รับอง รป รอง วนท้องถิ่น น ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย

จํานวน

300,000 บาท
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รายจายตาม ้อผ พัน
(1) งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพ

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

พื่อ ป็น า ช้จาย น าร ้ไ ปญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่
ประชาชนได้รับประ ยชน ดยตรง ชน ารทาที่ตี ้น ัญญาณไฟ
จราจร าม ลี่ยม ยดตรวจ ป้ายจราจร ระจ ้ง
จราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร ผง ั้นจราจร ผง
พลา ติ น้ํา าล้มล จราจร ื้อจราจร ยางชะลอ วาม ร็ว
รถ ป็นต้น
งินชวยพิ ศษ
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพ นระดับ อบต
. ไมน้อย วา ร้อยละ 50 อง าบริ าร าธารณ ที่ได้รับจา
องทน ลั ประ ัน ภาพ งชาติ
- ป็นไปตามประ าศ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจายอํานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นน ององ าร
บริ ารจง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล น าร ้
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
า ช้จาย น ารจัด ารจราจร

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ น รณีที่พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ององ ารบริ าร วนตําบลตามราย ารดังนี้
1. งินชวยพิ ศษ รณีถึง วามตาย
พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนท้องถิ่น ผ้รับ
บํานาญ ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ถึง วามตาย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด ้ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
มิถนายน 2537 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที มท 0312/ว
1095 ลงวันที่ 27 ันยายน 2525 รื่อง ารจาย งิน ดือน ละ งิน
ชวยพิ ศษ น รณีพนั งาน ทศบาลถึง วามตาย
2. งิน าทํา วัญพนั งาน ละล จ้าง
พื่อจาย ป็น งิน าทํา วัญ รณีพนั งาน ล จ้าง

น้า : 125/126

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16

ประจํา พนั งานจ้าง ประ บอันตราย รือบาด จ็บ ณะปฏิบัติ
ราช าร ตาม ิทธิอันพึงได้รับตามประ าศ ณะ
รรม าร ลาง รื่อง งินทํา วัญพนั งาน ละล จ้าง
อง ลงวันที่ 30 มิถนายน 2547
3. งิน ง ราะ ผ้ประ บภัย นื่องจา ารชวย ลือราช ารฯ
พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ งินชด ชย งินดํารงชีพ ้ ผ้
ประ พภัย รือทายาท จา ารชวย ลือ ารปฏิบัติงาน อง
ชาติ รือ ารปฏิบัติ น้าที่ตามมนษยธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ง ราะ ผ้ประ บภัย นื่องจา ารชวย ลือราช าร ารปฏิบัติ
งาน องชาติ รือ ารปฏิบัติตาม น้าที่มนษยธรรม พ.ศ. 2543
4. งินทด ทน รณีพนั งานประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ าย
นื่องจา ารทํางาน ้ราช าร
พื่อจาย ป็น งินทด ทน ้พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งินทด ทน
รณีพนั งานจ้างประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ าย นื่อง
จา ารทํางาน ้ราช าร ตามประ าศ ณะ รรม าร
จัง วัด รื่อง ิทธิประ ยชน องพนั งานจ้างอง ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2554 ้อ 6 ลงวันที่
2554
5. าตอบ ทน ารออ จา งาน ดยไมมี วามผิด
พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารออ จา งาน ดยไมมี วามผิด อง
พนั งานจ้าง ตามประ าศ ณะ รรม าร รื่อง าตอบ ทน
ละ ิทธิประ ยชน องพนั งานจ้าง ( พิ่ม ติม)
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละ นัง ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบ
ต รื่อง ประ าศ ณะ รรม าร ลาง ้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ น ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณี ้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น ผ้รับ
บํานาญ ล จ้าง ละ พนั งานงานจ้างถึง วามตาย พ.ศ. 2560
( ํานั งานปลัด)

งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จํานวน

240,239 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 23:30:16
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พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ อง ้าราช าร วน
ท้องถิ่น( บท.)ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่นพ .ศ. 2500 ดย ํานวณตั้งจาย นอัตราร้อยละ อง
ประมาณ ารรายรับท ประ ภทประจําป ละมิ ้นํารายรับ
ประ ภทพันธบัตร งิน ้ งินทีมีผ้อทิศ ้ ละ งินอด นนมารวม
ํานวณ (24,023,900 x 1 % = 240,239) จึงตั้งจาย
ไว้ 240,239 บาท ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
งินชวย า รองชีพผ้รับบํานาญ (ช บ.)
จํานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ า รองชีพผ้รับบํานาญ นอัตราร้อย
ละ 5 อง งิน ดือน ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งินชวย า รองชีพผ้รับบํานาญ อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น (ฉบับ 15) พ.ศ. 2558 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวา ม 2559 รื่องซั ซ้อม นวทาง
ารจาย งินชวย า รองชีพผ้รับบํา น็จบํานาญ อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรผ้รับบํานาญ
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรผ้รับบํานาญ ้ ผ้รับ
บํานาญที่มี ิทธิ บิ ได้ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 จายตามประ ภท ละอัตรา งิน
บํารง ารศึ ษา ละ า ลา รียน

ส่วนที่ 3
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

20,000

เงินช่วยพิเศษ

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

งบกลาง

งบกลาง

300,000
6,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,467,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

8,746

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,239

สํารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,569,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

20,000

เงินช่วยพิเศษ

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

งบกลาง

งบกลาง

300,000
6,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,467,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

8,746

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,239

สํารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,569,600
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

8,000

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,133,960

108,000

108,000

51,720

12,000

12,000

994,320

362,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินประจําตําแหน่ง

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,000

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

8,000

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,057,920

154,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

42,150

42,150

1,627,200

1,627,200

86,400

86,400

514,080

514,080

42,150

42,150

1,240,680

3,802,640

84,000

84,000

41,340

5,340

96,000

218,400

1,773,360

249,240

3,779,520

7,159,080

42,000

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

196,080

196,080

เงินประจําตําแหน่ง

210,000

252,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

100,000

120,000

10,000

10,000

ค่าเบี้ยประชุม
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

239,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000

42,000

120,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

๑.ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่าง ๆ

50,000

๒.ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

10,000

๓ .ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลระบบประปา

84,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไปปฏิบัติหน้างานเก็บ
ขยะ

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ

480,000

หน้า : 6/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

68,600

รวม

1,000

1,000

394,615

864,615

50,000

95,000

1,000

1,000

100,000

120,000

๑.ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่าง ๆ

50,000

๒.ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

10,000

๓ .ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลระบบประปา

84,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไปปฏิบัติหน้างานเก็บ
ขยะ

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ

480,000

หน้า : 7/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
ประจําศูนย์ไอซีที อบต
.ร่องกาศ
ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดบริเวณภาย
นอกอาคารที่ทําการอบ
ต.
ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
โรงเรียน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม
ค่าจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่บันทึกข้อมูล
และสนับสนุนงาน
จัดการขยะชุมชน

84,000

84,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
ประจําศูนย์ไอซีที อบต
.ร่องกาศ

แผนงานการศึกษา

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดบริเวณภาย
นอกอาคารที่ทําการอบ
ต.
ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
โรงเรียน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

84,000

84,000

84,000

84,000

84,000

168,000

252,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่บันทึกข้อมูล
และสนับสนุนงาน
จัดการขยะชุมชน

84,000

หน้า : 9/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการ
กองคลัง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี
ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนและจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ
ส่งนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต
.ร่องกาศ

84,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 10/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการ
กองคลัง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

84,000

84,000

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนและจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ
ส่งนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต
.ร่องกาศ

84,000

144,000

144,000

หน้า : 11/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าเช่ารถยนค์กะบะ
บรรทุก (แบบยกได้)
ชนิด 6 ล้อ สําหรับขน
ขยะมูลฝอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

60,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งานของ อปพร.
.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

50,000

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือการอบรม การ
ป้องกันการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๑.ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับ
สนุนโครงการรักป่า รัก
น้ํา รักแผ่นดิน

30,000

30,000

หน้า : 12/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าเช่ารถยนค์กะบะ
บรรทุก (แบบยกได้)
ชนิด 6 ล้อ สําหรับขน
ขยะมูลฝอย

รวม

60,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

6,000

6,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งานของ อปพร.

150,000

150,000

.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

50,000

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือการอบรม การ
ป้องกันการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

๑.ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับ
สนุนโครงการรักป่า รัก
น้ํา รักแผ่นดิน

30,000

หน้า : 13/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
๑.ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับ
สนุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลร่อง
กาศ
๓.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแก่เด็ก
และเยาวชน ตําบลร่อง
กาศ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.ร่องกาศ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบต.เคลื่อนที่

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

30,000

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 14/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

๑.ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับ
สนุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลร่อง
กาศ

30,000

๓.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแก่เด็ก
และเยาวชน ตําบลร่อง
กาศ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ

283,570

283,570

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.ร่องกาศ

137,250

137,250

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบต.เคลื่อนที่

30,000

30,000

หน้า : 15/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลร่องกาศ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมหล่อเทียน
พรรษาและสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ดําเนินงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชารัฐร่วมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผ่นดิน

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 16/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลร่องกาศ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมหล่อเทียน
พรรษาและสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ดําเนินงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชารัฐร่วมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผ่นดิน

30,000

หน้า : 17/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ปรับปรุง ทบทวน แผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ปรับปรุง ทบทวน แผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

180,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

150,000

170,000

หน้า : 19/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
นมัสการพระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

30,000

โครงการประเพณีไหว้
พระพุทธโกศัยศิริชัย
มหาศากยมุนี วัดพระ
บาทมิ่งเมืองวรวิหาร

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะแม่และพัฒนาการ
เด็กหลังคลอด

200,000

20,000

หน้า : 20/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

รวม

200,000

โครงการประเพณี
นมัสการพระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

30,000

โครงการประเพณีไหว้
พระพุทธโกศัยศิริชัย
มหาศากยมุนี วัดพระ
บาทมิ่งเมืองวรวิหาร

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

10,000

10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

200,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะแม่และพัฒนาการ
เด็กหลังคลอด

20,000

หน้า : 21/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีใน
พื้นที่ตําบลร่องกาศและ
งานประเพณีระดับ
อําเภอ

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

โครงการสังคมผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

100,000

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

80,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

10,000

หน้า : 22/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีใน
พื้นที่ตําบลร่องกาศและ
งานประเพณีระดับ
อําเภอ

30,000

โครงการสังคมผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

100,000

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

20,000

20,000

100,000

280,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

รวม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000
50,000

50,000

180,000

150,000

200,000

หน้า : 23/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

วัสดุสํารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000

วัสดุกีฬา

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

50,000

วัสดุสํานักงาน

20,000

วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

หน้า : 24/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุสํารวจ

10,000

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

130,000

200,000

280,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

20,000

100,000

50,000

70,000
100,000

216,600

216,600

วัสดุการเกษตร

30,000

130,000

วัสดุก่อสร้าง

50,000

130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

30,000

80,000

180,000

200,000

10,000

30,000

วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น

20,000

วัสดุการศึกษา

30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

งบดาเนินงาน

รวม

30,000
100,000

100,000

3,000

3,000

300,000

300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

15,000

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ค่าไฟฟ้า

หน้า : 25/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

3,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านตอนิมิต หมู่ที่
1 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรร่องแวง

299,700

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่
2 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตร

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่
4 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ จาก
บ้านนางเสาร์แก้ว ใจ
บาน ถึงที่ดินนางวัชรบูล
พรหมพิทยรัตน์

170,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

3,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านตอนิมิต หมู่ที่
1 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรร่องแวง

299,700

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่
2 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตร

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่
4 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ จาก
บ้านนางเสาร์แก้ว ใจ
บาน ถึงที่ดินนางวัชรบูล
พรหมพิทยรัตน์

170,000

หน้า : 27/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านดอนทัน หมู่ที่
7 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
ถนนสายเพื่อการเกษตร
จากถนน คสล.เดิม ถึงที่
นานายสมควร หยด
ย้อย

498,700

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านตอนิมิตร หมู่ที่
8 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรร่องแวง

493,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านตอนิมิตรหมู่ที่
9 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรจากถนน
คสล.เดิม ถึง ที่นานาย
หวัน กาวีวน

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านดอนทัน หมู่ที่
7 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
ถนนสายเพื่อการเกษตร
จากถนน คสล.เดิม ถึงที่
นานายสมควร หยด
ย้อย

498,700

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านตอนิมิตร หมู่ที่
8 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรร่องแวง

493,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านตอนิมิตรหมู่ที่
9 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ สาย
เพื่อการเกษตรจากถนน
คสล.เดิม ถึง ที่นานาย
หวัน กาวีวน

300,000

หน้า : 29/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านปงพร้าว หมู่ที่
6 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ จาก
ถนนทางหลวงชนบท ถึง
ที่ดินนายประยูร เรือน
แก้ว

287,500

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านแม่สาย หมู่ที่
10 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ ถนนสายเพื่อการ
เกษตรจากถนน คสล
.เดิม ถึง ที่นานายขจร
สอนทิ

498,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
ร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ บริเวณสี่
แยกถนนเจริญจิต

56,700

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านปงพร้าว หมู่ที่
6 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ จาก
ถนนทางหลวงชนบท ถึง
ที่ดินนายประยูร เรือน
แก้ว

287,500

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านแม่สาย หมู่ที่
10 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ ถนนสายเพื่อการ
เกษตรจากถนน คสล
.เดิม ถึง ที่นานายขจร
สอนทิ

498,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
ร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ บริเวณสี่
แยกถนนเจริญจิต

56,700

หน้า : 31/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
ร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ หน้าบ้าน
นายจํานงค์ สุขทรัพย์

56,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. พร้อม
เทพื้นคสล. บ้านร่องกา
ศ หมู่ที่ 3 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ บริเวณข้างสระน้ํา
หมู่บ้าน

32,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
ร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่ จาก
บ้านนายวัง วรรณสุทธิ์
ถึง บ้านนายการุณ บุญ
ยงค์

63,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
ร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ หน้าบ้าน
นายจํานงค์ สุขทรัพย์

56,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. พร้อม
เทพื้นคสล. บ้านร่องกา
ศ หมู่ที่ 3 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ บริเวณข้างสระน้ํา
หมู่บ้าน

32,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
ร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่ จาก
บ้านนายวัง วรรณสุทธิ์
ถึง บ้านนายการุณ บุญ
ยงค์

63,000

หน้า : 33/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล.
บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่
11 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากบ้านนายชิต
ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท
.สิงห์คาร เกี๋ยงคํา

138,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
ดอนทัน หมู่ที่ 7 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน
นายสังวาล สีนาราช ถึง
บ้าน น.ส.สายัณต์ พริบ
ไหว

98,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านร่อง
กาศ หมู่ที่ 4 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน
นายมา พริบไหว ถึง
รางระบายน้ําเดิม

127,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล.
บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่
11 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากบ้านนายชิต
ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท
.สิงห์คาร เกี๋ยงคํา

138,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
ดอนทัน หมู่ที่ 7 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน
นายสังวาล สีนาราช ถึง
บ้าน น.ส.สายัณต์ พริบ
ไหว

98,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านร่อง
กาศ หมู่ที่ 4 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน
นายมา พริบไหว ถึง
รางระบายน้ําเดิม

127,900

หน้า : 35/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านร่อง
กาศใต้ หมู่ที่ 11 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน ร
.ต.ต.พิพัฒน์ อารี ถึง
ลําเหมืองร่องกาศ

133,900

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล.บ้านปงพร้า
ว หมู่ที่ 6 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากบ้านนายทรง
ฝึกหัด ถึง บ้านนาย
สุทัศน์ สุรวงศ์

70,900

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก บ้านร่องกาศใต้ หมู่
ที่ 5 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ บริเวณหน้าบ้าน
นายหริ่ง เหรา

17,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 36/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านร่อง
กาศใต้ หมู่ที่ 11 ตําบล
ร่องกาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จากบ้าน ร
.ต.ต.พิพัฒน์ อารี ถึง
ลําเหมืองร่องกาศ

133,900

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล.บ้านปงพร้า
ว หมู่ที่ 6 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากบ้านนายทรง
ฝึกหัด ถึง บ้านนาย
สุทัศน์ สุรวงศ์

70,900

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก บ้านร่องกาศใต้ หมู่
ที่ 5 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ บริเวณหน้าบ้าน
นายหริ่ง เหรา

17,900

หน้า : 37/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการขยายผิวจราจร
ด้วยลูกรัง บ้านร่องกาศ
หมู่ที่ 4 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากที่ดินนางวัชร
บูล พรหมพิทยรัตน์ ถึง
ที่ดินสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างพลังแสง
อาทิตย์ Solar CellLED บ้านร่องกาศ หมู่ที่
4 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
บริเวณสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ
โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลร่องกา
ศ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่
ค่าถมดิน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

19,600

490,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 38/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการขยายผิวจราจร
ด้วยลูกรัง บ้านร่องกาศ
หมู่ที่ 4 ตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ จากที่ดินนางวัชร
บูล พรหมพิทยรัตน์ ถึง
ที่ดินสาธารณะ

19,600

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างพลังแสง
อาทิตย์ Solar CellLED บ้านร่องกาศ หมู่ที่
4 ตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
บริเวณสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ

490,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลร่องกา
ศ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่
ค่าถมดิน

249,000

249,000

หน้า : 39/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการถมดินโรงกําจัด
ขยะครบวงจร บ้านปง
พร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

300,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างประตู
เข้า-ออก สํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ บ้านร่อง
กาศ หมู่ที่ 4 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

98,300

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

การจ้างองค์กรที่เป็น
กลางในการประเมินผล
ในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1
บ้านตอนิมิตร

20,000

หน้า : 40/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการถมดินโรงกําจัด
ขยะครบวงจร บ้านปง
พร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รวม

300,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างประตู
เข้า-ออก สํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ บ้านร่อง
กาศ หมู่ที่ 4 ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

98,300

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

การจ้างองค์กรที่เป็น
กลางในการประเมินผล
ในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1
บ้านตอนิมิตร

20,000

หน้า : 41/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10
บ้านแม่สาย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11
บ้านร่องกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5
บ้านร่องกาศใต้

20,000

หน้า : 42/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10
บ้านแม่สาย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11
บ้านร่องกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4
บ้านร่องกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5
บ้านร่องกาศใต้

20,000

หน้า : 43/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6
บ้านปงพร้าว

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7
บ้านดอนทัน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9
บ้านตอนิมิตร

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)

หน้า : 44/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6
บ้านปงพร้าว

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7
บ้านดอนทัน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9
บ้านตอนิมิตร

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)

232,000

232,000

หน้า : 45/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน
รวม

20,151,785

290,000

4,061,000

200,000

60,000

4,859,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
608,640

แผนงานสาธารณ
สุข
690,000

หน้า : 46/46

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 23:31:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา
รวม

4,539,040

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
951,260

11,612,875

รวม
48,024,000

ภาคผนวก

