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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตําบล วนปาน
อํา ภอ มองน รปฐม จัง วัดน รปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,801,040 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,077,540 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย
- พ่อจาย ป็น งิน ดอนใ ้แ นาย อบต.และรองนาย อบต.ดังนี้
1. งิน ดอนตําแ นงนาย อบต.จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 244,800 บาท
2. งิน ดอนตําแ นงรองนาย อบต.จํานวน 2อัตราๆละ 11,220
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจําตําแ นงราย ดอนใ ้ ับนาย อบต
. และรองนาย อบต. ดังนี้
1. งิน าตอบแทนประจําตําแ นง นาย อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 21,000 บาท
2. งิน าตอบแทนประจําตําแ นง รองนาย อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 880
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษใ ้ ับนาย อบต. และรองนาย อบต
. ดังนี้
1. งิน าตอบแทนพิ ศษ นาย อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 21,000 บาท
2. งิน าตอบแทนพิ ศษ รองนาย อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 880
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

1,195,200 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทนใ ้แ ล าน าร นาย อบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทนใ ้แ ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ได้แ
1. งิน าตอบแทนตําแ นงประธาน ภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 11,220
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 134,640 บาท
2. งิน าตอบแทน ตําแ นงรองประธาน ภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,180 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 110,160 บาท
3. งิน าตอบแทน ตําแ นง มาชิ ภา อบต. จํานวน 10 อัตราๆละ 7,200
บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 864,000 บาท
4. งิน าตอบแทน ตําแ นง ล าน าร ภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

รวม

5,197,620 บาท

จํานวน

3,038,400 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน ดอนและปรับปรง งิน ดอนพนั งาน วนท้องถิ่น
ประจําปี จํานวน9 อัตราดังนี้
1. ตําแ นงปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแ นงนั จัด ารงานทั่วไปฯจํานวน 1 อัตรา
4. ตําแ นงนั ทรัพยา รบ ลฯจํานวน 1 อัตรา
5. ตําแ นงนั พัฒนาชมชนฯจํานวน 1 อัตรา
6. ตําแ นงนั วิชา ารศึ ษาฯจํานวน 1 อัตรา
7. ตําแ นงนั วิ ราะ นโยบายและแผนฯ จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแ นงนิติ รฯ จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแ นง จ้าพนั งานธร ารฯ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษราย ดอนใ ้ ับปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล ดังนี้
งิน าตอบแทนพิ ศษตําแ นง ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ระดับ
ลาง อัตรา ดอนละ 7,000 บาท
- ป็นไปตามนัยมาตรา 12 แ งพระราชบัญญัติ งิน ดอนและ งินประจํา
ตําแ นง พ.ศ. 2538 ซึ่งนํามาบัง ับใช้โดยอนโลม ับพนั งาน วนตําบล
ตําแ นงบริ ารท้องถิ่นระดับ ลาง รวมทั้ง นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

248,280 บาท

- พ่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแ นงปลัด อบต. อัตรา ดอนละ7,000 บาทจํานวน 12 ดอน ป็น
งิน 84,000 บาท
2. ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด อบต. อัตรา ดอนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดอน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบล แ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
ม รา ม 2559 และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
าจ้างล จ้างประจํา
- พ่อจาย ป็น งิน าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแ นงนั ประชา ัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบล แ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
ม รา ม 2559 และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,592,040 บาท

จํานวน

108,900 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป ดังนี้
1. าตอบแทนใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนั พัฒนา
ชมชน ผ้ชวยนั ทรัพยา รบ ล ผ้ชวย จ้า น้าที่ธร าร รวมจํานวน 3 อัตรา
2. าตอบแทนใ ้ ับพนั งานทั่วไป ตําแ นง จํานวน 9 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย
ธร าร จํานวน 1 อัตรา
2. งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้ ับพนั งานจ้างชั่ว ราวจํานวน 9 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
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งบดาเนินงาน

รวม

2,681,500 บาท

รวม

201,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย าตอบแทนผ้ปฏิบัติงานอัน ี่ยว ับราช าร ป็นประโยชนแ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น / งินประโยชนตอบแทนอ่น ป็น รณีพิ ศษ / าตอบแทน
ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง / าตอบแทน อปพร. / งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน
าร ลอ ตั้ง / งินทํา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง ราวฯลฯ15,000 บาท
- พ่อจาย ป็น งินรางวัล ํา รับ รรม ารและ จ้า น้าที่ อบแ ง ัน อบ ัด
ลอ รอ ัด ลอ และ าตอบแทน ณะ รรม ารประ มินผลงานที่มี
ประ บ ารณ ( ล่อนไ ล) ที่มาจา บ ลภายนอ ตลอดทั้ง ป็น าตอบแทนผ้
ปฏิบัติราช ารอ่นๆอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอ่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้ง นัง อ
ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วนท้องถิ่น

- พ่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งาน วนตําบลพนั งานจ้างและผ้มี ิทธิใน าร
ปฏิบัติงานนอ วลา
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง อปท. 2559 และ นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2559 รวมทั้ง นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
า ชาบ้าน
- พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน รอ า ชาซ้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี ิทธิ
บิ (นั บริ ารงาน อบต. ดอนละ 6,000 บาท และบริ ารงานทั่วไป ดอน
ละ 5,400บาท)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

จํานวน

136,800 บาท
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

จํานวน

4,200 บาท

รวม

1,530,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าโฆษณาและ ผยแพร ารประชา ัมพันธ ารดํา นินงาน อง
อง ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบล และอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
าจ้าง มาบริ าร
จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน าชวย ลอ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบลและผ้มี
ิทธิ บิ (บตรนั บริ ารงาน อบต.4,200)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549 รวมทั้ง นัง อ ั่ง
ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆษณาและ ผยแพร

- พ่อจาย ป็น าจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่งซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัดแปลงซอมแซมตอ ติม ริม ร้างวั ด รภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ ร้าง
และอยใน วามรับผิดชอบ องอบต. ชน าจ้าง ํารวจตรวจ อบออ แบบ า
บี้ยประ ันภัย าจ้าง มา บน้ํา าบริ าร ําจัดปลว าจ้าง มาดด ้วม า
ชาทรัพย ิน ร่อง ยาย ียง วที าจ้างแบ าม ัมภาระ าใช้จายใน าร
รังวัด อบ ตที่ดิน าธารณประโยชน าใช้จายใน ารจ้างที่ปรึ ษา รอ
ประ มินอง ร าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษารวมถึง าบริ ารติด
ตั้งโทรศัพท รอ าใช้จายอยางอ่นที่มีลั ษณะ ดียว ัน ป็นต้น
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบล และอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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า ชาบริ าร ซิฟ วอร

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ป็น า ชาบริ าร ซิฟ วอร อบต. วนปาน ใน ารใช้งาน ว็บไซต
ององ ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบล และอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
า ชาบริ าร ร่องถาย อ าร
จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ป็น า ชาบริ าร ร่องถาย อ าร าว-ดํา พ่อใ ้ นวยงานได้มี
ร่องถาย อ ารไว้ใช้ปฏิบัติงาน
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบล และอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
ารับวาร ารและ ิ่งพิมพ
จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ป็น ารับวาร าร อ ารทางวิชา าร นัง อพิมพรายวัน มอปฏิบัติ
ราช าร พ่อ ริม ร้าง วามร้ทั่วไปและ ิ่งพิมพอ่นๆที่ ี่ยว ้อง ับ ารปฏิบัติ
งาน องอบต.
า ถานที่ ําจัด ยะ
- พ่อจาย ป็น า ถานที่ ําจัด ยะ าใช้จายใน าร ําจัด ยะมลฝอย อง
อง ารบริ าร วนตําบล วนปาน
- ป็นไปตาม พรบ. ภาตําบล และอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

จํานวน

300,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

1. พ่อจาย ป็น าอา าร ร่องด่ม า อง วัญ าใช้จายที่ ี่ยว น่องใน าร
ลี้ยงรับรอง รวมทั้ง าใช้จายอ่นซึ่งจํา ป็น ี่ยว ับ ารต้อนรับบ ล รอ ณะ
บ ล
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม2548
า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รอประชมอ่นๆ 20,000 บาท
2. พ่อจาย ป็น าอา าร และ ร่องด่มตางๆ ํา รับใช้ใน าร ลี้ยงรับรองและ
าบริ ารอ่นๆ ซึ่งจํา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภา
ท้องถิ่น ณะ รรม าร รออน รรม ารที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
ระ บียบ รอ นัง อ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม2548
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
าใช้จายใน ารจัด าร ลอ ตั้ง
1. พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน าร ลอ ตั้ง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นตามที่ ณะ รรม าร าร ลอ ตั้ง ํา นดรวมถึง าใช้จายใน ารใ ้
วามรวมมอใน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รอ ารใ ้ ้อมล าว ารแ
ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร มองใน าร
ลอ ตั้งท ระดับ
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2562 นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที9่ 3 ลําดับที4่
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โ รง ารฝึ อบรมและ ัมมนา

จํานวน

200,000 บาท

1. พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน าลงทะ บียนใน
ารอบรมประชม ัมมนา า บี้ย ลี้ยง ายานพา นะ า ชาที่พั และ าใช้
จายอ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล รอ ผ้มี ิทธิใน
าร บิ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที9่ 2 ลําดับ
ที่1
โ รง ารศึ ษาดงาน
จํานวน

130,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายโ รง ารศึ ษาดงาน องบ ลา ร พ่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ และศึ ษาดงานใ ้ ับ ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน
วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งานจ้างได้รับ าร พิ่มพน วามร้ พัฒนา
ทั ษะ วาม ามารถ ประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล ใน ารปฏิบัติงาน
าบํารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ป็น าบํารงรั ษาซอมแซมวั ด- รภัณฑตางๆ ชน ร่องปรับ
อา าศ รถยนต รถจั รยานยนต ร่องถาย อ าร ร่องพิมพดีด ร่อง
อมพิว ตอร และทรัพย ินอ่นๆอัน ป็นทรัพย ิน องอบต. ที่ชํารด ีย ายใ ้
ง ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

จํานวน

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน

รวม

500,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าวั ด ํานั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน องอบต. ชน ระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอล แปรงลบ ระดานตรายางธงชาติ ร่อง ียน ้าอี้ต้ใ
แฟ้ม อ ารรวมถึงอป รณ ร่องใช้ ํานั งานอ่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
รภัณฑ
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทย รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รอตาม ป ติมีอาย ารใช้งานไมยนนาน ิ้น
ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ที่ใช้ใน
าร ปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อป รณไฟฟ้าที่ชํารดที่อยใน วามดแล อง อบ
ต.
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดงานบ้านงาน รัว

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัว ชนแปรงไม้ วาด ระดาษชําระน้ํายา ัด
้องน้ําน้ํายาล้างจานน้ํายา ช็ด ระจ ผงซั ฟอ ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะและ น ง
- พ่อจาย ป็น าวั ดยานพา นะและ น ง ชนยางนอ ยางในน้ํามัน บร ัว
ทียนแบต ตอรี่ ํา รับยานพา นะที่อยใน วามดแล องอบต.
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อน้ํามัน ช้อ พลิงและน้ํามัน ลอล่น ํา รับยานพา นะ
ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ร่อง ฯลฯ ร่องมอ ร่องใช้ที่ ป็น
ทรัพย ิน องอบต. รวมถึง ารจัดซ้อน้ํามัน ํา รับยานพนะ ร่องมอ ร่องใช้
อง วนราช ารอ่นที่ยมมา นับ นน แ ้ไ ปัญ า าธารณภัยตางๆที่ ิด ึ้น
ภายในตําบล ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

80,000 บาท

รวม

450,500 บาท

จํานวน

350,000 บาท

าบริ ารโทรศัพท

จํานวน

2,500 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้โทรศัพทและ า ชา ล มายโทรศัพท ํานั งานที่ใช้
ํา รับ ารติดตอทางราช ารทั่วไป ารประ านงานในภาร ิจตางๆ องท
วนราช าร
าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

3,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย
ที่ใช้ ํา รับ ารติดตอทางราช ารทั่วไป ารประ านงานในภาร ิจตางๆ อง
ท วนราช าร
าบริ าร ่อ ารและโทร มนา ม
จํานวน

95,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร ชนแผน รอจานบันทึ ้อมล ระดาษ
ตอ น่อง มา มึ รอผ้า มึ ํา รับ ร่องพิมพและอ่นๆ ี่ยว ับ
อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พ่อจาย ป็น าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอา ารที่ทํา ารอบต. อา าร ถานที่ที่อยใน
วาม วบ มดแล องอบต. รวมถึง า ระแ ไฟฟ้า าธารณะ วนที่ ิน ิทธิ
ององ รป รอง วนท้องถิ่น าตรวจ อบ ระแ ไฟฟ้า รณี ต ัด ้องและ
าไฟฟ้า ้างจาย
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตลา ม 2560 , นัง อ รม ง ริม ารป รอง ท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 , นัง อ
รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง า ม 2560

- พ่อจาย ป็น าบริ ารระบบ าร ช่อมตอ Internet พ่อใช้ใน ิจ ารภายใน
ํานั งานและใ ้บริ าร Internet ตําบลแ ประชาชน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

42,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม

2,340,720 บาท

รวม

1,949,220 บาท

รวม

1,949,220 บาท

จํานวน

1,360,860 บาท

รภัณฑ ํานั งาน
ร่องปรับอา าศ แบบแย วน
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อ ร่องปรับอา าศ แบบแย วน แบบติด
ผนัง นาด 18,000 บีทีย รา า ร่องละ 21,000 บาท จํานวน 2
ร่อง รวม ป็น งินทั้ง ิ้น 42,000 บาท วัตถประ ง พ่อปรับอณ ภมิ
้อง ํานั งานใ ้มี ภาพ มาะ ม ตอ ารปฏิบัติงานและบริ ารประชาชนผ้
มาติดตอราช าร
- ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ธันวา ม 2561

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
- พ่อจาย ป็น งิน ดอนใ ้แ พนั งาน วนตําบลได้แ นั บริ ารงาน
ลัง, นั วิชา าร งินและบัญชี, นั วิชา ารจัด ็บรายได้, จ้าพนั งาน
พั ด รวมจํานวน4 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พ่อจาย ป็น า งินประจําตําแ นง อง นั บริ ารงาน ลัง ดอนละ 3,500
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบล แ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
ม รา ม 2559 และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

510,360 บาท

- พ่อจาย ป็น าจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจจํานวน 1 อัตรา และ
พนั งานจ้างชั่ว ราวจํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

36,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพตามมติ รม. พนั งานจ้างชั่ว ราว
จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พ่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งาน วนตําบลพนั งานจ้างและผ้มี ิทธิใน าร
ปฏิบัติงานนอ วลา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง อปท.พ.ศ.2559 และ นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2559 รวมทั้ง นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

รวม

326,000 บาท

รวม

111,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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า ชาบ้าน

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน าลงทะ บียนใน
ารอบรมประชม ัมมนา า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ าใช้จาย
อ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล รอ ผ้มี ิทธิใน าร
บิ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที9่ 2 ลําดับที1่
โ รง าร ็บภาษีนอ ถานที่
จํานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน รอ า ชาซ้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี ิทธิ
บิ ( ดอนละ 6,000 บาท)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ป็น าชวย ลอ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล นั วิชา าร
งินและบัญชี9,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ่ยี ว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจบัน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
าใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนา

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ็บภาษีนอ ถานที่ พ่อ
ใ ้ ารจัด ็บภาษีบํารงท้องที่ ภาษีโรง รอนและที่ดิน ภาษีป้าย อง
อง ารบริ าร วนตําบล วนปาน ใ ้ ิดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลมา
ยิ่ง ึ้น และลดจํานวนล นี้ ้างชําระใ ้น้อยลง ตลอดจน พ่อ ป็น ารอํานวย
วาม ะดว แ ผ้มี น้าที่ชําระภาษีใ ้ได้รับบริ ารได้อยางรวด ร็วและลด ั้น
ตอน ารรับบริ ารใ ้มี วาม ลองตัว

น้า : 18/50

วันที่พิมพ : 2/9/2562 11:08:13

โ รง ารจัดทําแผนที่ภาษี ทะ บียนทรัพย ิน

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจ้างจัดทําระบบ ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
และ ารพัฒนาระบบโปรแ รม ้อมลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 และถอปฏิบัติตาม นัง อ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.5/ว 0331 ลงวันที่ 29 ม รา ม 2540
นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.5/ว 304 ลงวันที่ 8
มภาพันธ 2542 นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.5/ว 2020 ลงวัน
ที่ 19 ร ฎา ม 2543 นัง อ ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31
ตลา ม 2559 นัง อ ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 มภาพันธ 2551
และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 4
าบํารงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าบํารงรั ษาซอมแซมวั ด- รภัณฑตางๆ และทรัพย ินอ่นๆอัน
ป็นทรัพย ิน องอบต. ที่ชํารด ีย ายใ ้ ง ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พ่อจาย ป็น าวั ด ํานั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน องอบต. ชน ระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอล แปรงลบ ระดานตรายางธงชาติ ร่อง ียน ้าอี้ต้ใ
แฟ้ม อ ารรวมถึงอป รณ ร่องใช้ ํานั งานอ่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
รภัณฑ
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

รวม

65,500 บาท

รวม

65,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร ชนแผน รอจานบันทึ ้อมล ระดาษ
ตอ น่อง มา มึ รอผ้า มึ ํา รับ ร่องพิมพและอ่นๆ ี่ยว ับ
อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

- พ่อจาย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย
ที่ใช้ ํา รับ ารติดตอทางราช ารทั่วไป ารประ านงานในภาร ิจตางๆ อง
ท วนราช าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
ร่องทําลาย อ าร
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อ ร่องทําลาย อ ารแบบตัดตรง ทําลาย รั้งละ 10
แผน จํานวน 1 ร่อง รา า ร่องละ 20,000 บาท วัตถประ ง พ่อใช้
ทําลาย อ ารที่ไมได้ใช้งาน
- ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ธันวา ม 2561
1) นาดที่ ํา นด ป็นแบบทําลาย ั้นต่ําตอ รั้ง
2) นาด ระดาษ ลังทําลาย ว้างไม นิ วา 4 มิลลิ มตร
ร่องปรับอา าศ แบบแย วน
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อ ร่องปรับอา าศ แบบแย วน แบบติด
ผนัง นาด 18,000 บีทีย จํานวน 1 ร่อง รา า ร่อง
ละ 21,000 บาท วัตถประ ง พ่อปรับอณ ภมิ ้อง ํานั งานใ ้มี ภาพ
มาะ ม ตอ ารปฏิบัติงานและบริ ารประชาชนผ้มาติดตอราช าร
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ต้ ล็ แบบ 2 บาน

จํานวน

16,500 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อต้ ล็ แบบ 2 บานจํานวน 3 ต้ รา าต้ละ 5,500
บาท รวม ป็น งิน 16,500 บาท ตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ ธันวา ม 2561
1) มีมอจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
รภัณฑ อมพิว ตอร
ร่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ (50)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง ารป้อง ันและลดอบัติภัยทางถนน
- พ่อจาย ป็น าจัดทําโ รง ารระวังป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน
ตามนโยบายแ งรัฐใน ารระวังป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล ํา ัญอํานวย วาม ะดว ผ้ ัญจรไปมาโดยบรณา ารรวม ับ นวย
งานอ่นๆตาม มาะ มโดยจาย ป็น าจัด ถานที่ า ชา ต้นท ชา ร่องไฟฟ้า
จัดซ้อวั ดอป รณ นับ นน ารตรวจ า าร พติดตรวจจับปริมาณ
แอล อฮอล ํา รับผ้ ับ ี่ยานพา นะ ารจัดทําป้ายรณรง ลดอบัติ ตและ า
ใช้จายอ่นๆตาม วามจํา ป็น
- ป็นไปตามตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ดที่มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่นดวนที่ ดที่มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนา ม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที4่ 9 ลําดับ
ที่ 1
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โ รง ารฝึ อบรม อปพร.

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดทําโ รง ารฝึ อบรม มาชิ อปพร. ใ มและฝึ ทบทวน
ใ ้ บั มาชิ อปพร.ที่ได้รับ ารฝึ มาแล้ว พ่อใ ้ ิด วามร้ วาม ้าใจ ใน
ารปฏิบัติ น้าที่ ารปฏิบัติงานรวม ับชมชนและ นวยงานอ่นๆ ตาม วามจํา
ป็น โดย ป็น าจัดทําโ รง ารฝึ อบรม าตอบแทนวิทยา ร าอา าร า
ชา ถานที่ ารจัดทํา อ ารวิชา าร าวั ด อป รณ และ าจัดทํา ิจ รรม
ริม ลั ตร ารฝึ อบรม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 2
โ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอั ีภัย
จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดทําโ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอั ีภัย ใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลพนั งานจ้าง และ มาชิ ภา อบต. พ่อ ป็น าร ตรียม
วามพร้อม และ ริม ร้างทั ษะ วามร้ใ ้ ิด วามชํานาญและทราบถึงวิธี
ารดับ พลิงชนิดตางๆ ได้อยางถ ต้องและปลอดภัย ป็นต้น โดย ป็น าจัดทํา
โ รง ารฝึ อบรม าตอบแทนวิทยา ร าอา าร า ชา ถานที่ ารจัดทํา
อ ารวิชา าร าวั ด อป รณ และ าจัดทํา ิจ รรม ริม ลั ตร ารฝึ
อบรม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 1
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วั ด ร่องแตง าย
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ด ร่องแตง าย ชน มว ้อ าง ง ถง
มอ รอง ท้า ชดดับ พลิง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ร่องดับ พลิง

จํานวน

30,000 บาท

รวม

701,780 บาท

รวม

470,640 บาท

รวม

470,640 บาท

จํานวน

287,280 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน ดอนใ ้แ พนั งาน วนตําบลได้แ รศนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
งินวิทยฐานะ
จํานวน

42,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ดที่ใช้ใน ารดับ พลิง ชน ้อตอ ้อแย ัวฉีดน้ําถัง
ดับ พลิง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

- พ่อจาย ป็น งินวิทยฐานะพนั งาน รตําแ นง ที่มีวิทยฐานะชํานาญ
าร ชํานาญ ารพิ ศษ ชี่ยวชาญ ชี่ยวชาญพิ ศษ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

117,360 บาท

- พ่อจาย ป็น าจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจจํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

24,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพตามมติ รม. พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
งบดาเนินงาน

รวม

195,140 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

145,140 บาท

จํานวน

145,140 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2561 ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
อา าร ลางวัน 88,200 บาท
- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวัน ศนยพัฒนา ด็
ล็ (ศพด.) ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 จํานวน ด็ 18 น อัตรา
ม้อละ 20 บาทตอ น จํานวน 245 วัน
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559
ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น 6,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 9
- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้อง
ถิ่น าใช้จายใน ารพัฒนา ้าราช าร ร องโรง รียนใน ัง ัด อปท. ้า
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ราช าร ร/พนั งาน ร อัตรา นละ 3,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559
าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) 30,600 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 6
- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ นับ นน าจัด าร รียน าร อน องศนย
พัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2 – 5 ปี) ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) าจัด าร รียน าร อน อัตรา นละ 1,700
บาท/ปี ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 จํานวน ด็ 14 น
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559
าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) 20,340
บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 86-87
ลําดับที่ 2,4,7
- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ นับ นน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 – 5
ปี) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) า นัง อ รียน อัตรา นละ 200
บาท/ปี าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี า ร่องแบบนั
รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน อัตรา นละ 4300
บาท/ปี ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 จํานวน ด็ 14 น
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 3

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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- พ่อจาย ป็น าวั ด ํานั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน องอบต. และศนย
พัฒนา ด็ ล็ ชน ระดาษธงชาติแฟ้ม าว ทปติด ันป ลวด ย็บ ระดาษ มด
บัญชี รีย ช่อ ด็ มดประจําตัว ด็ มดบันทึ พัฒนา าร ด็ ร่อง ียน ้าอี้
ต้ใ แฟ้ม อ ารรวมถึงอป รณ ร่องใช้ ํานั งานอ่นๆและไมมีในบัญชี
มาตรฐาน รภัณฑ
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ดที่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
วั ดงานบ้านงาน รัว

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

36,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัวที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน องอบต.และศนย
พัฒนา ด็ ล็ ชนไม้ วาดไม้ถพ้น น้ํายาถพ้น ระดาษทิชช
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ดที่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
วั ด อมพิว ตอร
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ด อมพิว ตอรที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน อง อบต.และ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน แผน รอจานบันทึ ้อมล ระดาษตอ น่อง มึ รอ
ผ้า มึ ํา รับ ร่องพิมพและอ่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ารศึ ษา
โต๊ะ ้าอี้ – โรงอา าร ด็
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อโต๊ะ ้าอี้ – โรงอา าร ด็ ชด 6 ที่
นั่ง จํานวน 6 ชด นึ่งชดประ อบด้วย โต๊ะ นาดไมต่ํา
วา 60 ( ว้าง) x 120 (ยาว) x 50 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 1 ตัว ม้านั่ง
ยาว 30 ( ว้าง) x 120 (ยาว) x 50 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 2 ตัว รา าชด
ละ 3,000 บาท รวม ป็น งินทั้ง ิ้น 18,000 บาท รา าตลาดจัด าทั่วไป วัตถ
ประ ง พ่อใช้ ํา รับ ด็ ล็ ใช้รับประทานอา าร
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รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
ต้ลําโพงอ น ประ ง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าซ้อต้ซิง ผิว น้า รียบ นาดไมต่ํา วา 50 ( ว้าง) x 80 (
ลึ ) x 80 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 1 ต้ รา าต้ละ 4,000 บาท รา าตลาดจัด
าทั่วไป วัตถประ ง พ่อใช้ ํา รับอป รณงานบ้านงาน รัว องศนยพัฒนา
ด็ ล็
ต้ซิง อางซิง 1 ลม 1 ที่พั
จํานวน

4,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อต้ลําโพงอ น ประ ง มี ร่อง ลนดีวีดี และพอรต
USB/SD CARD พร้อมไมโ รโฟนอยางน้อย 2 ตัว รา าตลาดจัด าทั่ว
ไป วัตถประ ง พ่อใช้ ํา รับประ อบ าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็
ล็
รภัณฑงานบ้านงาน รัว
ต้ซิง ผิว น้า รียบ

- พ่อจาย ป็น าซ้อต้ซิง อางซิง 1 ลม 1 ที่พั นาดไมต่ํา
วา 50 ( ว้าง) x 80 (ลึ ) x 80 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 1 ต้ รา าต้
ละ 4,000 บาท รา าตลาดจัด าทั่วไป วัตถประ ง พ่อใช้ ํา รับอป รณ
งานบ้านงาน รัว องศนยพัฒนา ด็ ล็
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,282,810 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

438,810 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

438,810 บาท

จํานวน

438,810 บาท

าอา าร ริม (นม)
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล วน
ปาน ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 จํานวน 18 นๆละ 7.37
บาท 260 วัน และ ด็ นั รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม ารศึ ษา ั้นพ้น
ฐาน( พฐ) ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 โรง รียนวัดใ ม ้วยลึ
จํานวน 138 น โรง รียนวัดรางปลา มอจํานวน 73 น รวมจํานวน 211
นๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน โดยใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็น นวยจัด
ซ้อจัดจ้าง ใ ้แ ถานศึ ษาตามภาร ิจถายโอนงบประมาณ
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถนายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 88 ลําดับ
ที่ 10,11
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งบเงินอุดหนุน

รวม

844,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

844,000 บาท

จํานวน

844,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนอา าร ลางวัน
- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวัน ใ ้ ด็
อนบาล และ ด็ ป.1 – ป.6 ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม ารศึ ษา ั้นพ้น
ฐาน ( พฐ) ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562 โรง รียนวัดใ ม ้วยลึ
จํานวน 138 น โรง รียนวัดรางปลา มอ จํานวน 73 น รวม
จํานวน 211 นๆ อัตราม้อละ 20 บาทตอ น จํานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 8
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง าร ิจ รรม 5 อบต. วนปาน
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร ิจ รรม 5 อบต. วน
ปาน พ่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงานอง รและ ริม ร้างวินัย ารทํา
งานที่ดี ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและล จ้าง โดยจาย ป็น า มนา ณวิทยา ร
าอา าร ร่องด่ม าวั ด-อป รณใน ารฝึ อบรม าใช้จายอ่นๆ ตาม
วามจํา ป็น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
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โ รง ารชมชน ะอาด big cleaning

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารชมชน ะอาด big cleaning
พ่อดํา นิน าร ี่ยว ับ ารรั ษาทํา วาม ะอาด รียบร้อยในชมชน ทํา วาม
ะอาดแมน้ําลํา ลอง พ่อใ ้ชมชนมี วนรวม ร้างจิต ํานึ องประชาชนใน
ชมชน ด้านทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม พ่อดแลใ ใจ ิ่งแวดล้อมใน
พ้นที่ตําบล วนปาน ใ ้ ะอาด ป็นชมชนนาอยในอนา ต
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิตผ้ งอาย นพิ าร ด็
จํานวน

15,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิตผ้ ง
อาย นพิ าร ด็ ในตําบล วนปานได้มี ณภาพชีวิตที่ดี ึ้นและดํารงชีวิต
อยใน ัง มอยางมี ณ า และ พ่อ ร้างโอ า และทาง ลอ ใน ารประ อบ
อาชีพใ ้ ับผ้ งอาย นพิ าร ด็ ในตําบล วนปาน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารรณรง ัดแย ยะภายในตําบล
จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารรณรง ัดแย ยะภายใน
ตําบล ใ ้ประชา รใน ตพ้นที่มี วามร้ วาม ้าใจ ี่ยว ับ ารจัด าร
ยะ าร ัดแย และ ารลดปริมาณ ยะภายใน ตพ้นที่ ตลอดจน ร้าง
จิต ํานึ รั ษ ิ่งแวดล้อมและ ง ริมพฤติ รรมที่ดีใน ารทิ้ง ยะ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 59 ลําดับ
ที่ 2
โ รง ารใ ใจ วงใยผ้ งอาย ผ้พิ าร

10,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารใ ใจ วงใยผ้ งอาย ผ้
พิ าร โดยจัด ิจ รรมใ ้ วามร้ใน ารดํา นินชีวิตและตรวจ ภาพ บ้องต้น
ใ ้ ับผ้ งอาย พ่อ ร้าง ําลังใจใน ารดํา นินชีวิตผ้ งอาย ผ้พิ าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 3

จํานวน
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

156,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

36,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

36,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้าง ํารวจจํานวน นั /แมว
- พ่อจาย ป็น าจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้าง ํารวจจํานวน นั /แมว ทั้งที่มี จ้า อง
และไมมี จ้า อง ตัวละ 6 บาทตอปี (ประมาณ ารไว้ 1,000 ตัว) โดยใ ้ทํา
าร ํารวจปีละ 2 รั้ง ตามโ รง าร ัตวปลอดโร 6000 นปลอดภัยจา พิษ
นั บ้า ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณ
วลัยลั ษณ อั รราช มารี
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน
าธารณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง าร ัตวปลอดโร

นปลอดภัยจา พิษ นั บ้า

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา
พิษ นั บ้า ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี ใน ารจัดซ้อวั ซีนและอป รณใน ารฉีด พ่อ
ป้อง ันและ วบ มโร พิษ นั บ้า ตัวละ 30 บาท จํานวน 1,000 ตัว ทั้งที่มี
จ้า องและไมมี จ้า อง จา าร ํารวจ อง อง รป รอง วนท้องถิ่น ที่ ง
ลั ฐาน าร ํารวจใ ้ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน
าธารณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 3
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

2,304,600 บาท

รวม

1,299,600 บาท

รวม

1,299,600 บาท

จํานวน

657,600 บาท

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โ รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ
จํานวน 6 มบ้าน แ งละ 20,000 บาท พ่อ ับ ล่อนโ รง ารพระราช
ดําริด้าน าธารณ ใน ิจ รรมตางๆ ใ ้มี วาม มาะ ม ับปัญ าและ
บริบท องพ้นที่ ชน าใช้จายใน ารพัฒนาศั ยภาพด้าน าธารณ อง
ประชาชนใน าร พิ่มพน วามร้ วาม ามารถ ทั ษะ องประชาชน าใช้จาย
ํา รับ ารอบรม ารประชม าร ัมมนา ารรณรง าร ผยแพรประชา
ัมพันธ รอ ิจ รรมอ่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับภาร ิจ องแตละโ รง าร
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน
าธารณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
- พ่อจาย ป็น งิน ดอนใ ้แ พนั งาน วนตําบลได้แ นั บริ ารงาน
ชาง และนายชางโยธาชํานาญงาน รวมจํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

540,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ป็น า งินประจําตําแ นง อง นั บริ ารงานชาง ดอนละ 3,500
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พ่อจาย ป็น าจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างชั่ว ราวจํานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพตามมติ รม. พนั งานจ้างชั่ว ราว
จํานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญ และ
งินอ่นๆ ในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดน รปฐม ร่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ นัง อ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

822,500 บาท

รวม

62,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

6,500 บาท

รวม

320,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งาน วนตําบลพนั งานจ้างและผ้มี ิทธิใน าร
ปฏิบัติงานนอ วลา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง อปท.พ.ศ.2559 และ นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2559 รวมทั้ง นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
า ชาบ้าน
- พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน รอ า ชาซ้อ ใ ้แ พนั งาน วนตําบลผ้มี ิทธิ
บิ (นายชางโยธาชํานาญงาน ดอนละ 3,000 บาท)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ป็น าชวย ลอ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล ผ้มี ิทธิ
บิ (บตรนั บริ ารงานชาง6,500 บาท)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549 รวมทั้ง นัง อ ั่ง
ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
- พ่อจาย ป็น าจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่งซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัดแปลงซอมแซมตอ ติม ริม ร้างวั ด รภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ ร้าง
และอยใน วามรับผิดชอบ องอบต. ชน าจ้าง ํารวจตรวจ อบออ แบบ า
บี้ยประ ันภัย าจ้าง มา บน้ํา าบริ าร ําจัดปลว าจ้าง มาดด ้วม า
ชาทรัพย ิน ร่อง ยาย ียง วที าจ้างแบ าม ัมภาระ าใช้จายใน าร
รังวัด อบ ตที่ดิน าธารณประโยชน าใช้จายใน ารจ้างที่ปรึ ษา รอ
ประ มินอง ร าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษารวมถึง าบริ ารติด
ตั้งโทรศัพท รอ าใช้จายอยางอ่นที่มีลั ษณะ ดียว ัน ป็นต้น
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าจ้างออ แบบ รับรองแบบ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน าลงทะ บียนใน
ารอบรมประชม ัมมนา า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ าใช้จาย
อ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล รอ ผ้มี ิทธิใน าร
บิ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และ นัง อ ั่ง ารอ่นที่
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 1
าบํารงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจ้างออ แบบ รับรองแบบ งาน อ ร้าง อง อบต. วนปาน
- ป็นไปตาม ลั ณฑ ี่ยว ับ าร บิ จาย าจ้าง มาบริ าร อง อปท
. ตาม นัง อ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
าใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนา

- พ่อจาย ป็น าซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ง ภาพ ดิม ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ม่อ ิด วามชํารด ีย าย ามารถดํา นิน ารซอมแซมได้
ทันที พ่อยับยั้ง วาม ีย ายและมิใ ้ประชาชน ดอดร้อน ซึ่ง ป็น ารซอม
แซม วั ด รภัณฑ าซอมแซม ิ่ง อ ร้าง ( ารซอมแซมนั้นต้องไม ระทบตอ
โ รง ร้าง ลั รอ ระทําตอโ รง ร้าง ลั อง ทรัพย ิน)
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน

รวม

440,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าวั ด ํานั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน องอบต. ชน ระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอล แปรงลบ ระดานตรายางธงชาติ ร่อง ียน ้าอี้ต้ใ
แฟ้ม อ ารรวมถึงอป รณ ร่องใช้ ํานั งานอ่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
รภัณฑ
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทย รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รอตาม ป ติมีอาย ารใช้งานไมยนนาน ิ้น
ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ที่ใช้ใน
าร ปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อป รณไฟฟ้าที่ชํารดที่อยใน วามดแล อง อบ
ต.
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อ ร้าง

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าวั ดใน าร อ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ี แปรง น้ํามันทาไม้ ปน
ซี มนต ทราย ตะป ระ บ้อง ัง ะ ี พ่อใช้ใน ารซอมแซมและ อ ร้าง ิ่งที่
จํา ป็นใน ิจ าร อง อบต. รอที่ ป็น าธารณะประโยชนตางๆ
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร ชนแผน รอจานบันทึ ้อมล ระดาษ
ตอ น่อง มา มึ รอผ้า มึ ํา รับ ร่องพิมพและอ่นๆ ี่ยว ับ
อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดอ่น
- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อวั ดอ่นๆ ที่ไม ามารถจัด ้าประ ภทวั ดใน
ลม ชน มิ ตอรน้ําประปา ทอน้ํา อป รณประปา และอ่นๆที่ ี่ยว ้อง พ่อ
ใช้ใน ารซอมแซม ิจ ารประปาที่อยใน วามดแล อง อบต.
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง ารปรับปรง ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง อปท. และ นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ร่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน

รวม

182,500 บาท

รวม

32,500 บาท

จํานวน

7,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าซ้อ ้าอี้ทํางาน โ รง ร้างแ ็งแรง มีล้อ ล่อน 5 แฉ ฐาน
แ ็งแรง จํานวน 2 ตัว รา าตัวละ 3,500 บาท รา าตลาดจัด าทั่วไป วัตถ
ประ ง พ่อใช้ทํางาน อง องชาง
ต้ ็บ อ าร 1 ต้

จํานวน

4,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อต้ ็บ อ ารแบบบาน ปิดทึบผ มชองโลง จัด
็บ 4 ชั้น นาดไมต่ํา วา 40 ( ว้าง) x 80 (ยาว) x 160 (
ง) ซนติ มตร จํานวน 1 ต้ รา าต้ละ 4,000 บาท รา าตลาดจัด าทั่ว
ไป วัตถประ ง พ่อใช้ทํางาน อง องชาง
โต๊ะทํางาน 2 ตัว

จํานวน

13,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อโต๊ะทํางาน นาดไมต่ํา วา 120 ( ว้าง) x 750 (
ยาว) x 75 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 2ว รา าตัวละ 6,500 บาท รา าตลาด
จัด าทั่วไป วัตถประ ง พ่อใช้ทํางาน อง องชาง
โต๊ะทํางานแบบ ้ามม 1 ชด
จํานวน

8,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ทํางาน 2 ตัว

- พ่อจาย ป็น าจัดซ้อโต๊ะทํางานแบบ ้ามม นาดไมต่ํา
วา 180 ( ว้าง) x 140 (ยาว) x 75 ( ง) ซนติ มตร จํานวน 1 ชด รา าชด
ละ 8,500 บาท รา าตลาดจัด าทั่วไป วัตถประ ง พ่อใช้ทํางาน อง อง
ชาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

าบํารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
บํารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
- พ่อจาย บํารงรั ษา รอซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง และทรัพย ินอ่น ๆ
อัน ป็น มบัติ อง อบต. ตามภาร ิจที่ได้รับ ารถายโอนตามแผนปฏิบัติ าร
ํา นด ั้นตอน าร ระจายอํานาจ โดย ฉพาะภาร ิจที่ ป็น น้าที่ที่ต้องดํา นิน
ารและภาร ิจที่ า ไมจัดทําแล้ว จะนํามาซึ่ง วาม ดอดร้อนแ ประชาชน
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,205,008 บาท

งบลงทุน

รวม

2,205,008 บาท

รวม

2,205,008 บาท

จํานวน

84,808 บาท

จํานวน

186,400 บาท

- พ่อจาย ป็น าดํา นิน าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 3 นาด
ว้าง 4.00 มตร ยาว 85 มตร นา 0.15 มตร รอพ้นที่ไมน้อย วา 340
ตาราง มตร ายบ้านนายแ ง พันธแจม ช่อม ายทงแฝ - วนปาน มที่ 3
ตามแบบแปลน อง อบต. วนปาน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 10
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย ลองทาผา-บางแ ้ว มที่ 1
จํานวน

237,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้ ( k)
- ป็นไปตาม นัง อ ั่ง าร ระทรวง าร ลังดวนที่ ดที่ 04 05. 2/ว
110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561ใน าร ํานวณประมาณ ารที่ตั้งไว้ใ ้ ิดร้อย
ละ 4 องงบประมาณรายจายประ ภท ิ่ง อ ร้าง
าบํารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็

มที่ 3

- พ่อจาย ป็น าดํา นิน าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย ลองทา
ผา-บางแ ้ว มที่ 1 นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 104 มตร นา 0.15
มตร รอพ้นที่ไมน้อย วา 416ตาราง มตรจา บ้านนาย งวน โมราศี ช่อม
ตอถนน อน รีต ริม ล็ ้นโ รง ารไทยนิยมยั่งยน มที่ 1ตามแบบ
แปลน อง อบต. วนปาน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 11
โ รง าร อ ร้าง อ ระจาย าว พร้อม ร่อง ียงบ้าน ํานัน นาะ วงศ วรร จํานวน
ประจํา มบ้าน ม.๒
- พ่อจาย ป็น าดํา นิน าร อ ร้าง อ ระจาย าว พร้อม ร่อง ียงบ้าน
ํานัน นาะ วงศ วรร ประจํา มบ้าน ม.๒
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 62

209,700 บาท
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โ รง ารซอม ร้างถนนลาดยางแอ ฟัลทติ อน รีต มที่ 2 ถึง ศาลา ลาง ม จํานวน
บ้าน มที่ 3
- พ่อจาย ป็น าดํา นิน ารซอม ร้างถนนลาดยางแอ ฟัลทติ อน รีต ม
ที่ 2 ถึง ศาลา ลาง มบ้าน มที่ 3 นาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 765
มตร นา 0.05 มตร รอพ้นที่ไมน้อย วา 3,825 ตาราง มตร ริ่มจา บ้าน
นาง ทิน ถอธรรม มที่ 2 ถึง ศาลา ลาง มบ้าน มที่ 3 ตามแบบแปลน
อง อบต. วนปาน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 2
โ รง ารปรับปรง-ตอ ติม วน วบอา าร ป็นที่ทํางาน องชาง
จํานวน

1,254,800 บาท

232,300 บาท

- พ่อจาย ป็น าดํา นิน ารปรับปรง-ตอ ติม วน วบอา าร ป็นที่ทํางาน
องชาง ว้าง ๕.๗๐ มตร ยาว ๑๐.๑๐ มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 68
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง าร อบต.พบประชาชน
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารอบต.พบประชาชน ารจัด
ิจ รรมใ ้บริ ารประชาชน วัตถประ ง พ่อใ ้บริ ารประชาชนด้าน
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ับทางอง ารบริ าร วนตําบล วนปาน ซึ่งประชาชนได้รับ
วาม ะดว ใน ารรับบริ าร โดยจาย ป็น าวั ด อป รณตางๆ และ าใช้
จายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 2
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โ รง ารจัด วทีประชา ม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารจัด วทีประชา ม ารจัด ิจ รรม
ง ริมประชาชนมี วนรวมใน ารแ ดง วาม ิด ็นและพัฒนา มบ้าน วัตถ
ประ ง พ่อพัฒนา ารประชมประชา ม ององ ารบริ าร วนตําบล วน
ปาน ใ ้มี ณภาพ ้าถึงปัญ า และ วามต้อง าร องประชาชนอยางแท้
จริง โดยจาย ป็น าวั ด อป รณตางๆ และ าใชจายอ่นที่จํา ป็น ถอปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทําแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2561
รวมทั้ง นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 1
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง ารรวมใจต้านภัยยา พติด
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารรวมใจต้านภัยยา พติด ป็น
ารใ ้ วามร้ ร่องภัยอันตรายจา ยา พติด วัตถประ ง พ่อป้อง ันปัญ า
ยา พติด ารปฏิบัติ ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติด ป็น าใช้จายใน าร
จัด ิจ รรม าวั ด อป รณ ีฬา และ าใช้จายอ่นที่ ี่ยว น่อง ับโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 2

น้า : 40/50
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โ รง าร ง ริม ลมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง าร ง ริม ลมอาชีพและพัฒนา
อาชีพ ป็น ารใ ้ วามร้ พ่อต้อง ารใ ้ ษตร ร ประชาชน มีทาง ลอ ใน
ารประ อบอาชีพ และมีรายได้ ลี้ยงตนและ รอบ รัว พ่อพัฒนา ณภาพ
ชีวิต องประชาชนใ ้ดี ึ้นมีรายได้ พียงพอตอ ารดํารงชีวิตและ ามารถพึ่งตน
องได้อยางยั่งยน ารจาย ป็น าวิทยา ร าวั ด อป รณตางๆ และ าใช้
จายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 53 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารอบรม วามร้ป้อง ันภัยยา พติด ( ร แดร)
จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารอบรม วามร้ป้อง ันภัยยา พติด( รแดร) วัตถ
ประ ง พ่อป้อง ันปัญ ายา พติด ารปฏิบัติ ารพลังแผนดิน อาชนะยา พ
ติด ป็น าใช้จายใน ารจัดงาน าจัด ตรียม ถานที่ าวั ด อป รณ และ า
ใชจายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารแ ง ัน ีฬาชมชน ัมพันธ โดย
ารจั ิจ รรมแ ง ัน ีฬาระดับ มบ้าน วัตถประ ง พ่อพัฒนา
ภาพ พลานามัย ทั้งราง ายและจิตใจ ป็น าใช้จายใน ารจัดงาน าจัด
ตรียม ถานที่ าวั ด อป รณ าตอบแทน รรม ารตัด ิน ีฬา และ าใช้
จายอ่นที่ ี่ยว น่อง ับโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารแ ง ัน ีฬาภายในตําบลต้านภัยยา พติด
จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง ารแ ง ัน ีฬาชมชน ัมพันธ

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารแ ง ัน ีฬาภายในตําบล โดย
ารจั ิจ รรมแ ง ัน ีฬา วัตถประ ง พ่อพัฒนา ภาพ พลานามัย และ
ป้อง ันปัญ ายา พติด ารมี วนรวม องประชาชนภายในตําบลปฏิบัติ าร
พลังแผนดิน อาชนะยา พติด ป็น าใช้จายใน ารจัดงาน าจัด ตรียม ถาน
ที่ าวั ด อป รณ าใช้จายอ่นที่ ี่ยว น่อง ับโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 1

น้า : 42/50
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โ รง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ิน จํานวน
ทรม าวชิราลง รณฯ พระวชิร ล้า จ้าอย ัว วันที่ 28 ร ฎา ม

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง ารรัฐพิธีตางๆ
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารรัฐพิธีตางๆ วัตถประ ง พ่อใ ้
ประชาชนมี วนรวมใน ิจ รรม น่องในงานรัฐพิธีตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โ รง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ทิดา พัชร ธาพิมลลั
ษณ พระบรมราชินี วันที่ 3มิถนายน
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จ้า ทิดา พัชร ธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี วันที่ 3
มิถนายน 2563วัตถประ ง พ่อใ ้ประชาชนได้แ ดง วามจงรั ภั ดี โดย
ารจัด ิจ รรมถวายพระพร และ ิจ รรมอ่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณฯ พระวชิร ล้า จ้า
อย ัว วันที่ 28 ร ฎา ม2563 วัตถประ ง พ่อใ ้ประชาชนได้แ ดง วาม
จงรั ภั ดี และ ํานึ ในพระม า รณาธิ ณ ป็นล้นพ้น โดย ารจัด ิจ รรม
ถวายพระพร และ ิจ รรมอ่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 1
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โ รง ารวันพอแ งชาติ 5 ธันวา

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารวันพอแ งชาติ 5
ธันวา ม 2563 วัตถประ ง พ่อใ ้ประชาชนได้แ ดง วามจงรั
ภั ดี โดย ารจัด ิจ รรม ทิดทนพระ ียรติ ณพระบาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร ิจ รรม ทิดทนพระ
ณ องพอ อี ทั้งย ยองบทบาท องพอที่มีตอ รอบ รัวและ ัง มและ
ิจ รรมอ่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 2
โ รง ารวันแมแ งชาติ 12 ิง า ม
จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารวันแมแ งชาติ 12
ิง า ม 2563 วัตถประ ง พ่อใ ้ประชาชนได้แ ดง วามจงรั ภั ดี โดย
ารจัด ิจ รรมถวายพระพร ิจ รรม ทิดทน ผยแพรพระ ียรติ ณ ม ด็จ
พระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง อี ทั้ง
ย ยองบทบาท องแมที่มีตอ รอบ รัวและ ัง ม และ ิจ รรมอ่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 3
โ รง าร ง ริมศั ยภาพ ด็ วัน ด็ แ งชาติ
จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร ง ริมศั ยภาพ ด็ วัน ด็
แ งชาติ โดย ารจัด ิจ รรมแ ง ันวาดภาพ ัดไทย ียน ลอน จัดซม
ิจ รรมตางๆ วัตถประ ง พ่อ ริม ร้างทั ษะใน ารทํา ิจ รรมรวม
ัน ป็น าใช้จายใน ารจัดงาน าจัด ตรียม ถานที่ าวั ด อป รณ
ตางๆ และ าใช้จายอ่นที่ ี่ยว น่อง ับโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 1
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โ รง าร บ านวัฒนธรรมประ พณีรดน้ํา อพรผ้ งอาย

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร บ านวัฒนธรรมประ พณีรด
น้ํา อพรผ้ งอาย โดย ารจัดงาน รวมชมชน พ่อ ป็น าร บ านประ พณีท้อง
ถิ่นและ ง ริม วามรั วาม ามั ี อง นภายในชมชน จัด ิจ รรม าร
รดน้ําดํา ัว อพร ิจ รรม ารร่น ริง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 4
โ รง าร บ านวัฒนธรรมประ พณีลอย ระทง
จํานวน

40,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร บ านวัฒนธรรมประ พณีลอย
ระทง โดย ารจัด ิจ รรมมีวัตถประ ง พ่อใ ้ประชาชนอนรั ษประ พณี
ท้องถิ่น าใช้จายใน ารจัดงาน าจัด ตรียม ถานที่ าวั ด อป รณ
ตางๆ และ าใช้จายอ่นที่ ี่ยว น่อง ับโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 4
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าจ้างล จ้างประจํา
- พ่อจาย ป็น าจ้างประจําในตําแ นง นั วิชา าร ษตร จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นๆ ใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รปฐม ร่อง ลั ณฑและ ง่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบ ล อง
อง ารบริ าร วนตําบลแ ้ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 ม รา ม 2559
และประ าศ รอ นัง อ ั่ง ารอ่นที่ ี่ยว ้อง

รวม

308,280 บาท

รวม

248,280 บาท

รวม

248,280 บาท

จํานวน

248,280 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง าร ง ริม ศรษฐ ิจพอ พียง
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ง ริม ศรษฐ ิจพอ พียง ป็น าร
ใ ้ วามร้ ง ริม วาม ้าใจใน ร่อง ศรษฐ ิจพอ พียง ารจัด ิจ รรม ง
ริม พัฒนาทั ษะชีวิตใ ้ประชาชน ามารถอยใน ัง มได้อยางมี วาม
โดยดํา นินชีวิตตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง วัตถประ ง พ่อ ง ริม
ประชาชนมีรายได้ พียงพอตอ ารดํารงชีวิตและ ามารถพึ่งตน องได้อยาง
ยั่งยนโดยผ้ ้ารับ ารอบรมประ อบด้วย ษตร รและประชาชนทั่วไปที่
นใจ โดย ารจาย ป็น าวิทยา ร าวั ด อป รณตางๆ ใน ารอบรม และ า
ใช้จายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด าวั ด าร ษตร โดย ารจาย ป็น าวั ด
ทาง าร ษตร วัตถประ ง พ่อ ง ริม ารประ อบอาชีพ องประชาชน พ่อ
ใ ้ประชาชนมีรายได้ พียงพอตอ ารดํารงชีวิต
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารปล ต้นไม้ภายในตําบล วน
ปาน ประชาชนทํา ิจ รรมรวม ัน ง ริม ารรั ษธรรมชาติ รวม ันดแล
ต้นไม้ภายในชมชน วัตถประ ง พ่อปรับภมิทัศนภายในตําบล วนปานใ ้รม
ร่น วยงาม โดยจาย ป็น าวั ด อป รณตางๆ และ าใชจายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารพัฒนา ิ่งแวดล้อมตําบล วนปาน
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
โ รง ารปล ต้นไม้ภายในตําบล วนปาน

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดโ รง ารพัฒนา ิ่งแวดล้อมตําบล วน
ปาน ป็น ารปล ฝังจิต ํานึ ใ ้ประชาชนรั ษ ิ่งแวดล้อมภายในตําบลรวม
ันดแลรั ษา วัตถประ ง พ่ออนรั ษปรับปรงภมิทัศนและรั ษา ิ่งแวดล้อม
ในตําบล โดยจาย ป็น าวั ด อป รณตางๆ และ าใช้จายอ่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

รวม

6,524,762 บาท

รวม

6,524,762 บาท

รวม

6,524,762 บาท

จํานวน

149,433 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พ่อจาย ป็น าไฟฟ้าที่ใช้ใน ิจ ารผลิตประปาที่อยใน วามดแล อง อบต
. และ าไฟฟ้า ้างจาย
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0890.3
/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
- พ่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทนประ ัน ัง มในอัตราร้อยละ ้า ํา รับ
พนั งานจ้างและล จ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล วนปาน
- ป็นไปตาม นัง อ .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 ม รา ม 2557 และพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2553 และ
นัง อ .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2557 ถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จํานวน

4,780,800 บาท

- พ่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จาย ํา รับ าร ร้าง ลั ประ ันรายได้ใ ้แ
ผ้ งอาย โดยผ้ งอายที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพ ในอัตราแบบ ั้นบันไดตาม
มติ ณะรัฐมนตรี ม่อวันที่ 18 ตลา ม 2554 (ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ นัง อ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวา ม 2554)
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 1
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จํานวน

940,800 บาท

- พ่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จาย ํา รับ าร นับ นน วั ดิ ารทาง ัง ม
ใ ้แ ผ้พิ าร รอทพพลภาพ โดยผ้ พิ าร รอทพพลภาพ ที่มี ิทธิจะได้รับ
บี้ยยังชีพ นละ 800 บาท/ น/ ดอน (ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 2
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด
จํานวน

6,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ าร นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผ้ปวย
อด ใ ้แ ผ้ปวย อด ที่แพทยได้รับรอง และทํา ารวินิจฉัยแล้ว และมี วาม
ป็นอยยา จน รอถ ทอดทิ้ง าดผ้อป าระดแล ไม ามารถประ อบอาชีพ
ลี้ยง ตน องได้ โดยผ้ปวย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพ นละ 500
บาท/ น/ ดอน (ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ
พ่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)
- ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม าร ป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 3
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ํารองจาย

จํานวน

370,731 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ป็น าใช้จายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รอบรร ทา
วาม ดอดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น ชน ารป้อง ันและแ ้ไ
ปัญ าอท ภัย น้ําปาไ ล ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟปาและ มอ วันและโร ติดตอ ตามระ บียบ มท
. วาด้วย าใช้จาย พ่อชวย ลอประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0313.4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 , นัง อ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถนายน 2559 , นัง อ ระทรวง ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2 /ว 0684 ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560 , นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 ม รา ม 2558 , นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนา ม 2560 , นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ ว 1064 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภา ม 2560 , นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถนายน 2560 , นัง อ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 ิง า ม 2560 , งานงบ ลาง (00411) นัง อ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตลา ม 2560 , นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0810.7 /ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 , นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนา ม 2561 , นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
รายจายตาม ้อผ พัน
โ รง าร มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพ
- พ่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพ อบต. วนปาน ( ป ช
.) โดยมีวัตถประ ง พ่อ ารดแล ภาพ องประชาชนใน มบ้านใ ้มี
ภาพดีถ้วน น้า (อบต. นาด ลาง มทบไมน้อย วา 40% อง งินที่ได้
รับ จัด รรจา องทน ลั ประ ัน ภาพแ งชาติ ตามประ าศ ณะ
รรม าร ลั ประ ัน ภาพแ งชาติ ร่อง าร ลั ณฑ พ่อ นับ นนใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่นดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน
ภาพในระดับท้องถิ่น รอพ้นที่ พ.ศ.2561)

น้า : 50/50

วันที่พิมพ : 2/9/2562 11:08:13

งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จํานวน

176,998 บาท

