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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตําบลชองดาน
อํา ภอ บอพลอย จัง วัด าญจนบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,065,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,571,720 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,346,720 บาท

รวม

3,348,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือน ํา รับ
1. ตํา นงนาย อบต. ดือนละ 20,400 x 12 = 244,800 บาท
2. ตํา นงรองนาย อบต. 2 คน ดือนละ 11,220 x 12 = 269,280 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ( ดย ํานั งาน
ปลัด) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วน ตําบลฯ พ.ศ.2554
งินคาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน
1. ตํา นงนาย อบต. ดือนละ 1,750 x 12 = 21,000 บาท
2. ตํา นงรองนาย อบต. 2 คน ดือนละ 880 x 12 = 21,120 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบลฯ พ.ศ.2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วน ตําบลฯ พ.ศ.2554 ละที่
้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
จํานวน

2,664,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย อบต. ละ รองนาย อบต.
1. ตํา นงนาย อบต. ดือนละ 1,750 x 12 = 21,000 บาท
2. ตํา นงรองนาย อบต. 2 คน ดือนละ 880 x 12 = 21,120 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วน ตําบลฯ พ.ศ.2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน , งินคาตอบ ทนราย ดือน
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180
บาท/ ดือน , งินคาตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 27 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน ละ งินคาตอบ ทนราย
ดือน ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร
วน ตําบลฯ พ.ศ.2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,998,000 บาท

จํานวน

2,900,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
จํานวน 1 ตํา นง
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 ตํา นง
(3) ัว น้า ํานั ปลัด
จํานวน 1 ตํา นง
(4) นั พัฒนาชมชน
จํานวน 1 ตํา นง
(5) นั ทรัพยา รบคคล
จํานวน 1 ตํา นง
(6) นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน
จํานวน 1 ตํา นง
(7) จ้าพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 ตํา นง
(8) จ้าพนั งานธร าร
จํานวน 1 ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน คาตอบ ทนราย ดือนปลัดองค าร
บริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราวของข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ละประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
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งินประจําตํา นง

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

750,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด
ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น
รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบคคลท้องถิ่น
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานขับรถยนต)
จํานวน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา) จํานวน 1
ตํา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป (คนงาน)
จํานวน 3 ตํา นง.
(4) พนั งานจ้างทั่วไป (นั ารภาร รง) จํานวน 1 ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตามประ าศคณะ
รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จํานวน

96,000 บาท

รวม

2,747,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงาน
ทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 ละ ระทรวงม าดไทยได้มี นัง ือ ั่ง ารใ ้ยึดถือ
ปฏิบัติ ปน นว ดียว ัน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 ันยายน 2560
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละคาตอบ ทนพิ ศษของพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานขับรถยนต)
จํานวน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา) จํานวน 1
ตํา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป (คนงาน)
จํานวน 3 ตํา นง
(4) พนั งานจ้างทั่วไป (นั ารภาร รง) จํานวน 1 ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ( ดย ํานั งาน
ปลัด)ตามประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนท้องถิ่น

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
ทั่วไป (00111) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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คา ชาบ้าน

จํานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,562,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร คา ฆษณา ละ ผย พร คา บี้ยประ ัน คา
ถาย อ าร คาจ้าง ําจัด ิ่งปฏิ ล ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
ของพนั งาน วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ปนคารับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น ชน คาอา าร คาอา าร
วาง คา ครื่องดื่ม ฯลฯคาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี ตาม นัง ือ ั่ง าร ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารจัดทําปายประชา ัมพันธ
- พื่อจาย ปนคาจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ ละขององค ารบริ าร วนตําบล
ชองดาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)

จํานวน

30,000 บาท
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คาใช้จายใน ารจัดทํา ว็บไซต

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัดทํา/ปรับปรง ว็บไซด ออ บบ ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ อบรม - ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง คณะผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ชน คาลงทะ บียน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ( ดย ํานั งานปลัด) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ครง ารขับ คลื่อน ผนชมชน บบบรณา าร
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาต ตง ถานที่ คาวั ด ละ
อป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ชาอป รณตางๆ คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน
ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่ 5
พฤษภาคม 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารทบทวน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 172 น้าที่ 104

วันที่พิมพ : 3/9/2562 16:01:31

ครง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพบคลา รขององค ารบริ าร วนตําบลชอง จํานวน
ดาน
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด
ละอป รณ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา
ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับ
ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้
จายอื่นที่จํา ปนใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย คาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 170 น้าที่ 103
ครง ารอบรมใ ้ความร้ ละปล จิต ํานึ ใน ารปอง ัน ละปราบปราม าร
จํานวน
ทจริตภาครัฐ
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาต ตง ถานที่ คาวั ด
ครื่อง ขียน ละอป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ชา
อป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
คาอา าร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
นับ นนคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
จํานวน
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ าร อบต. ละ มาชิ ภา อบต
. ( รณีครบวาระ ยบ ภา รณี ทนตํา นงที่วาง รณีคณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม ละ รณีอื่นๆ) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ
ารตั้งงบประมาณ พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น ปรา ฏ
ใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 180
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400,000 บาท

10,000 บาท

352,000 บาท
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คาบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

490,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ต๊ะ ้าอี้ ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑ
ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดไฟฟา ละวิทย
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดไฟฟา ละวิทย ชน ฟิว ายไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา ลอดไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
วั ดงานบ้านงานครัว
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน รถยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน

- พื่อจาย ปนคาวั ดงานบ้านงานครัว ชน ไม้ วาด ถ้วยชาม ช้อน ้อม ้ว
น้ํา จานรอง ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ

น้า : 10/47
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วั ดยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลม รอง ง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง ํา รับรถยนต ํานั ปลัด น้ํามัน ครื่องตัด ญ้า ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด ละ
ครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดที่ใช้ใน าร ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ ื่อ ิ่ง
พิมพ จด มายขาว วาร าร อบต. ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด ละ
ครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดคอมพิว ตอร
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ มา ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
ทั่วไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ

น้า : 11/47
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

245,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟาใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ คาไฟฟา ํา รับ ล้องวงจร
ปิด รืออาคาร ถานที่ที่อยในความด ลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตําบล ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
คาบริ าร ทรศัพท
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ทรศัพทใน ํานั งาน คาใช้บริ าร ทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
คาบริ ารไปรษณีย
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ บบ
อิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
จํานวน

20,000 บาท

คาไฟฟา

- พื่อจาย ปนคา ชาใช้ค าย ทรศัพท คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร
น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

83,000 บาท

รวม

83,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

ครภัณฑ ํานั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน บบพนั พิง ง จํานวน 1 ตัว
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน ํา รับ ัว น้า ํานั ปลัด จัด า ดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
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คาจัดซื้อต้ ระจ บาน ลื่อน จํานวน 2 ต้

จํานวน

8,800 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อต้ ระจ บาน
ลื่อน ขนาด 5 ฟต จํานวน 2 ต้ๆ ละ 4,400.- บาท จัด า ดย ืบราคาจา ท้อง
ตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบประมาณ) ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
คาจัดซื้อ ต๊ะวางคอมพิว ตอร จํานวน 1 ตัว
จํานวน

2,200 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ต๊ะวางคอมพิว ตอร ละ 2,200.- บาท จัด า ดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ชนิด ล ซอร รือ LED
ี จํานวน 1 ครื่องๆละ 15,000 บาท ดยมีคณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
- พื่อจาย ปนคาซอม ซมบํารงรั ษา ครง ร้างของครภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารงป ติ รือคาซอม ลาง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

395,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

395,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

365,000 บาท

งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
อด นนองค ารบริ าร วนตําบล นอง ม
- พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง าร นับ นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชนของ อปท. ( ถานที่ ลาง ระดับอํา ภอ) ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตาม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ
ละ าร บิ จาย งินอด นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561 ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 181 น้าที่ 106
งินอด นน วนราช าร
อด นน ารไฟฟา วนภมิภาค าขาบอพลอย
- พื่อจาย ปน งินอด นนตาม ครง ารปรับปรงระบบไฟฟาภายใน ํานั งาน
องค ารบริ าร วนตําบลชองดาน ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) ตาม นัง ารไฟฟา วนภมิภาค ที่ มท 5310.32/บพล 197 ประมาณ ารคใช้
จายใน ารประ อบพิจารณาจัด รรงบประมาณงานขยาย ขตจํา นาย ปรา
ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 183 น้าที่ 107
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งานบริหารงานคลัง

รวม

4,636,900 บาท

รวม

2,574,000 บาท

รวม

2,574,000 บาท

จํานวน

2,250,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล ดัง
นี้
(1) ผ้อํานวย าร องคลัง
จํานวน 1 ตํา นง
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง จํานวน 1 ตํา นง
(3) นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จํานวน 1 ตํา นง
(4) นั วิชา ารคลัง
จํานวน 1 ตํา นง
(5) นั วิชา ารพั ด
จํานวน 1 ตํา นง
(6) จ้าพนั งานธร าร
จํานวน 1 ตํา นง
(7) จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จํานวน

48,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว ละ งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับ
คณวฒิที่ .พ. รือคณะ รรม ารข้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น
รับรองฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
งินประจําตํา นง

จํานวน

156,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร องคลัง
ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จํานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป (คนงาน) จํานวน 1 ตํา นง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

1,891,000 บาท

รวม

346,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113) ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่ ค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 ละ ระทรวงม าดไทยได้มี นัง ือ ั่ง าร
ใ ้ยึดถือปฏิบัติ ปน นว ดียว ัน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 ันยายน 2560
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
คา ชาบ้าน
จํานวน

216,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละคาตอบ ทนพิ ศษของพนั งาน
จ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 1 ตํา นง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนท้องถิ่น

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)

จํานวน

80,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,185,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

490,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ินของ
องค ารบริ าร วนตําบลชองดาน พื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่ง
อ ร้าง พ.ศ.2562 ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงาน
ทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113) ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 169 น้าที่ 103
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จํานวน

265,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ อบรม - ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง คณะผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ชน คาลงทะ บียน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
คาใช้จายใน าร นับ นน ารดํา นิน ารจัดทําระบบบัญชีคอมพิว ตอร (e-laas) จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร นับ นน ารดํา นิน ารจัดทําระบบบัญชี
คอมพิว ตอร (e-laas) ใ ้บรรลผล ัมฤทธิ์ ชน าร ตรียมวั ด อป รณ าร
ปรับปรงระบบ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงาน
ทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
คาบํารงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร คา ฆษณา ละ ผย พร คา บี้ย
ประ ัน ชน คาถาย อ าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

- พื่อจาย ปนคาบํารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน รถยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
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ค่าวัสดุ

รวม

320,000 บาท

วั ด ํานั งาน

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ํานั งาน ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
วั ดยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลม รอง ง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง ํา รับรถยนต องคลัง ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
วั ดคอมพิว ตอร
จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ มา ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ทรศัพทใน ํานั งาน คาใช้บริ าร ทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
คาบริ ารไปรษณีย
จํานวน

10,000 บาท

คาบริ าร ทรศัพท

- พื่อจาย ปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ บบ
อิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ าร
งานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
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คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม

จํานวน

15,000 บาท

รวม

171,900 บาท

รวม

171,900 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ ครง ร้างของครภัณฑขนาด
ใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงป ติ รือคาซอม ลาง ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน ( บบ ขวน)
จํานวน

42,300 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาใช้ค าย ทรศัพท คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร
น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ ํานั งาน
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
( บบ ขวน) ขนาด 32,000 บีทีย (ราคารวมคาติดตั้ง)
จํานวน 1 ครื่อง ดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ ํานั งบประมาณ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้าน
บริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
จัดซื้อ ต๊ะคอมพิว ตอร

จํานวน

4,400 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ต๊ะวางคอมพิว ตอร จํานวน 2 ตัว จัด า ดย ืบราคา
จา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
จัดซื้อ ต๊ะทํางาน
จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จัด า ดย ืบราคาจา ท้อง
ตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบประมาณ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
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จัดซื้อ ทรศัพท คลื่อนที่ บบ มารท ฟน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One ํา รับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ครื่องๆละ 23,000 บาท ดยมีคณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น้ตบ๊ ํา รับงานประมวลผล
จํานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น้ตบ๊ ํา รับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ครื่องๆละ 22,000 บาท ดยมีคณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
จัดซื้อ น นอร ํา รับงาน ็บ อ ารทั่วไป
จํานวน

3,200 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ทรศัพท คลื่อนที่ บบ มารท ฟน จํานวน 1 ครื่อง จัด
า ดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ ํานั งบประมาณ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานด้าน
บริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One ํา รับงานประมวลผล

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ น นอร ํา รับงาน ็บ อ ารทั่ว
ไป จํานวน 1 ครื่องๆละ 3,200 บาท ดยมีคณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารคลัง (00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

620,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ ารประ านงาน คาวั ด ละ
อป รณ คา ชาอป รณตางๆ ํา รับ ารตั้งจดตรวจ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00121) ตามพระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ
ทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 157 น้าที่ 99
ครง ารปอง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล ง รานต
จํานวน

30,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ปนคาปวย ารใ ้ อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อป
พร.) รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ ทน รือ คาปวย ารใ ้ ับ
ผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค ารบริ าร วนตําบลชองดาน ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00121) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้
อา า มัครปอง ันภัย ฝายพล รือน ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารปอง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ ารประ านงาน คาวั ด ละ
อป รณ คา ชาอป รณตางๆ ํา รับ ารตั้งจดตรวจ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00121) ตามพระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ
ทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 158 น้าที่ 99
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ครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.) ด้าน าร
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

จํานวน

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัดทํา ครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัคร
ปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.) ดยจาย ปนคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คา
วั ด ครื่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้
บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่น
ที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน (00121) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ิจ ารอา า มัครปอง ันภัยฝายพล ลือน พ.ศ. 2553 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 159 น้าที่ 99
ครง ารฝึ อบรมอา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.) ด้าน ารปอง ัน จํานวน
ละบรร ทา าธารณภัย
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัดทํา ครง ารฝึ อบรมอา า มัครปอง ันภัย
ฝายพล รือน (อปพร.) รายใ ม ดยจาย ปนคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คา
วั ด ครื่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้
บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่น
ที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน (00121) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ิจ ารอา า มัครปอง ันภัยฝายพล ลือน พ.ศ. 2553 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 160 น้าที่ 99

80,000 บาท

200,000 บาท
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คาบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลม รอง ง ชิ้น วนอะไ ล ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา
ความ งบภายใน (00121) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง ํา รับรถบรรท น้ํา ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา
ความ งบภายใน (00121)ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
วั ด ครื่อง ตง าย
จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน รถบรรท น้ํา ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
รั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบ
ภายใน (00121)
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละขน ง

- พื่อจาย ปนคาวั ด ครื่อง ตง าย ํา รับ อปพร. ชน ครื่อง
บบ รอง ท้า ชด ครื่อง พลิง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ารรั ษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
งบภายใน (00121)ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคา
วั ด ครื่อง ตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,635,200 บาท

รวม

1,535,000 บาท

รวม

1,535,000 บาท

จํานวน

880,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

ครภัณฑ ครื่องดับ พลิง
คาครภัณฑ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ปนคาครภัณฑ ครื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ายยางดับ พลิง ข้อ
ตอ ัวฉีดน้ําฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภาย
ใน (00121) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล ข้า
ราช าร รือบคลา รทาง ารศึ ษา ดังนี้
1.ตํา นง นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
2.ตํา นงคร อันดับ ค. . จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตามประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงใ ้ พนั งาน วนตําบล ข้าราช าร รือ
บคลา รทาง ารศึ ษา (อันดับ ค. .) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตาม
ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบคคลท้องถิ่น
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

560,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละคาตอบ ทนพิ ศษ
ของ พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ) จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา (00211) ตามประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
งินอื่นๆ
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนของพนั งานจ้างทาง ารศึ ษา ละ งินปรับปรงคา
ตอบ ทนพนั งาน ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ชวยผ้ด ล ด็ ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ) จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

- พื่อจาย ปน งินอด นน ํา รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัดศนย
พัฒนา ด็ ล็ ของอปท. ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตามพระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละ นัง ือ .อบต
.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

รวม

1,100,200 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,050,200 บาท

จํานวน

436,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ อบรม - ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ํา รับพนั งาน วนตําบล ข้าราช าร
ครผ้ด ล ด็ ละพนั งานจ้างทาง ารศึ ษา ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ครง ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็ มที่ 2 บ้านชองดาน
จํานวน

163,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารตอ ติม ครง ร้าง ลังคา ชื่อมตออาคารพร้อม
ลาน ิจ รรม ริมนันทนา าร ดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพ
งาน ตาม บบที่ อบต. ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 130 น้าที่ 89
ครง ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็ มที่ 3 บ้าน นอง ว้า
จํานวน

150,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร อ ร้าง ้อง ขา ํา รับนั รียน ละครผ้
อน ดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ตาม บบที่ อบต
. ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 131 น้าที่ 89
ครง ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็ มที่ 5 บ้าน ามยอด
จํานวน

150,600 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร ชน คาจ้าง มาทําความ ะอาด ศพด. คา
ถาย อ าร คาจ้าง ําจัด ิ่งปฏิ ล ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร อ ร้าง ้อง ขา ํา รับนั รียน ละครผ้
อน ดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ตาม บบที่ อบต
. ํา นด ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211) ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 132 น้าที่ 89
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ครง ารวัน ด็

งชาติ

จํานวน

80,000 บาท

รวม

5,558,359 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,618,359 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

850,300 บาท

จํานวน

187,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง ารวัน ด็ งชาติ ดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มา
รวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถประ งค ได้ คาอา ารวาง ละคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา (00211) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬา
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 135 น้าที่ 90
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร นับ นนคาจัด าร รียน าร อนของศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
- พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร นับ นนคาจัด าร รียน าร อนของศนย
พัฒนา ด็ ล็ จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย อาย 2 – 5 ปี ในศนยพัฒนา ด็
ล็ อด นน ํา รับ นับ นนคาจัด าร รียน าร อน อัตราละ 1,700
บาท/คน ของศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 4 ดัง
นี้
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน ปน งิน 85,000 บาท
(2) บ้าน นอง ว้า จํานวน 20 คน ปน งิน 34,000 บาท
(3) บ้าน ามยอด จํานวน 21 คน ปน งิน 35,700 บาท
(4) บ้านวังใ ญ จํานวน 19 คน ปน งิน 32,300 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 127 น้าที่ 88
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ครง าร นับ นนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน

124,300 บาท

จํานวน

539,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (คา นัง ือ รียน,คาอป รณ าร รียน, คา ครื่อง บบนั รียน, คา
ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน) ปน งินอด นน ํา รับ นับ นนคาใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ของศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 4 ง จํานวน 110 คนๆละ 1,130 บาท ดังนี้
1) คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2) คาอป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3) คา ครื่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 128 น้าที่ 88
ครง าร นับ นนคาอา าร ลางวัน ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (คาอา าร ลางวัน) อัตราละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน ปน งินอด
นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวันของศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 4 ง ดังนี้
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน ปน งิน 245,000 บาท
(2) บ้าน นอง ว้า จํานวน 20 คน ปน งิน 98,000 บาท
(3) บ้าน ามยอด จํานวน 21 คน ปน งิน 102,900 บาท
(4) บ้านวังใ ญ จํานวน 19 คน ปน งิน 93,100 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 124 น้าที่ 87
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ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ในอัตรา 7.89
บาท/คน จํานวน 260 วัน งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร
ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 4
ง ดังนี้
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน ปน งิน 101,660 บาท
(2) บ้าน นอง ว้า จํานวน 20 คน ปน งิน 40,664 บาท
(3) บ้าน ามยอด จํานวน 21 คน ปน งิน 42,698 บาท
(4) บ้านวังใ ญ จํานวน 19 คน ปน งิน 38,631 บาท
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 126 น้าที่ 88
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ในอัตรา 7.89
บาท/คน จํานวน 260 วัน งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร
ริม (นม) ของ รง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ) จํานวน 6 ง ดังนี้
1) รง รียนบ้านชองดาน จํานวนนั รียนทั้ง มด 206 คน
ปน งิน 418,840 บาท
2) รง รียนบ้าน นอง ว้า จํานวนนั รียนทั้ง มด 104 คน
ปน งิน 211,453 บาท
3) รง รียนบ้าน ามยอด จํานวนนั รียนทั้ง มด 156 คน
ปน งิน 317,180 บาท
4) รง รียนบ้าน ขา ดง จํานวนนั รียนทั้ง มด 61 คน
ปน งิน 124,026 บาท
5) รง รียนบ้าน นอง ข้ จํานวนนั รียนทั้ง มด 62 คน
ปน งิน 126,059 บาท
6) รง รียนบ้านวังใ ญ จํานวนนั รียนทั้ง มด 146 คน
ปน งิน 296,848 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 125 น้าที่ 87

รวม

1,718,059 บาท

จํานวน

1,718,059 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- พื่อจาย ปนคาไฟฟาศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบลชอง
ดาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา (00211)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,940,000 บาท

รวม

2,940,000 บาท

จํานวน

2,940,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นนตาม ครง าร นับ นนอา าร ลางวัน รง รียน ( พฐ)
- พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (อา าร ลางวัน) รง รียน ัง ัด ํานั งาน ขตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ
.) อัตราละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน จํานวน 6 ดังนี้
1) รง รียนบ้านชองดาน จํานวนนั รียนทั้ง มด 206 คน
ปน งิน 824,000 บาท
2) รง รียนบ้าน นอง ว้า จํานวนนั รียนทั้ง มด 104 คน
ปน งิน 416,000 บาท
3) รง รียนบ้าน ามยอด จํานวนนั รียนทั้ง มด 156 คน
ปน งิน 624,000 บาท
4) รง รียนบ้าน ขา ดง จํานวนนั รียนทั้ง มด 61 คน
ปน งิน 244,000 บาท
5) รง รียนบ้าน นอง ข้ จํานวนนั รียนทั้ง มด 62 คน
ปน งิน 248,000 บาท
6) รง รียนบ้านวังใ ญ จํานวนนั รียนทั้ง มด 146 คน
ปน งิน 584,000 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 123 น้าที่ 87
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อ ปนคาใช้จาย ํา รับนั บริบาล ในอัตรา 6,000/คน/ ดือน จํานวนไม
ิน 2 อัตรา ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย

รวม

1,254,000 บาท

รวม

1,254,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

รวม

1,110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ า ารตั้งครรภ อนวัยอันควร

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาต ตง ถานที่ คาวั ด
ครื่อง ขียน ละอป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ชา
อป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาน้ําดื่ม คาปาย
ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ าร าธารณ ข
ละงาน าธารณ ขอื่น (00223) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา
ใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ครง ารพัฒนาศั ยภาพบคลา รใน ารด ล ละพัฒนาระบบ ารด ลด้าน
จํานวน
ขภาพผ้ งอายในชมชน
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวั ด ละอป รณ คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ
อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณ
วิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน
ใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข
อื่น (00223) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

20,000 บาท
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ครง ารรณรงคปอง ัน ละควบคม รคไข้ ลือดออ

จํานวน

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน ทรายอะ บท คมีภัณฑ คา
น้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ ครี่อง พน มอ ควัน คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
ปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปนใน ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวัน
ที่ 12 มิถนายน 2561 รื่อง ขอ น้นย้ํา นวทาง ารดํา นิน ารปอง ัน รคที่มียง
ปนพา ะนํา รค ละประ าศ ระทรวง าธารณ ข รื่อง ชื่อ ละอา าร
ําคัญของ รคติดตอที่ต้อง ฝาระวัง พ.ศ. 2559
ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้าตามพระปณิธานศา ตร จํานวน
จารย ดร. ม ด็จ จ้าฟาฯ รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวัคซีน ละอป รณ าร
ฉีด คา ชาอป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาปาย ครง าร คาใช้
จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข
อื่น (00223) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง นวทาง ารดํา นิน ครง าร
ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จ จ้าฟาฯ รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
ครง ารอบรมใ ้ความร้รณรงค ละ ง ริม ารคัด ย ขยะที่ต้นทาง
จํานวน
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินรณรงค ละ ง ริม ารคัด ย ขยะที่ต้น
ทาง ดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดอป รณที่จํา ปนใน ารจัด
ครง าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ
อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่น
ที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง ารฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอื่น (00223) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 ม ราคม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลมพื้นที่ใน ารจัด ารขยะมล
ฝอย (Clusters) ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

450,000 บาท

130,000 บาท

200,000 บาท
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ครง ารอด นน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทางพระราชดําริด้าน าธารณ ข จํานวน

300,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารอด นน ครง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ข
ของ มบ้านในตําบลชองดาน จํานวน 15 มๆละ 20,000 บาท ตามประ าศ
คณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น ผนงาน
บรณา าร ง ริม าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง าร ง คราะ ผ้ด้อย อ า ละผ้ยา ไร้ของ
ิ่ง าชาดอํา ภอบอพลอย ประจําปีงบประมาณ 2563 ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ (00230)งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ
ังคม ง คราะ (00231) ตาม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ
จาย งินอด นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
อด นน ลา าชาดจัง วัด าญจนบรี ประจําปีงบประมาณ 2563
จํานวน

5,000 บาท

งินอด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
อด นน ิ่ง าชาดอํา ภอบอพลอย ประจําปีงบประมาณ 2563

- พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง ารดํา นินงานตามภาร ิจของ ลา าชาด
จัง วัด าญจนบรี ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230)งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ังคม
ง คราะ (00231) ตาม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย
งินอด นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561

น้า : 33/47

วันที่พิมพ : 3/9/2562 16:01:31

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,131,521 บาท

รวม

738,360 บาท

รวม

738,360 บาท

จํานวน

552,360 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว ละ งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับ
คณวฒิที่ .พ. รือคณะ รรม ารข้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น
รับรองฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงผ้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 ตํา นง ใน
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จํานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป (คนงาน) จํานวน 1 ตํา นง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จํานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล ดัง
นี้
(1) ผ้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 ตํา นง
(2) นายชาง ยธา
จํานวน 1 ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละคาตอบ ทนพิ ศษของพนั งาน
จ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 1 ตํา นง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,163,161 บาท

รวม

202,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน ใ ้ พนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจ้างของ อบต. ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่ ค
0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 ละ ระทรวงม าดไทยได้มี
นัง ือ ั่ง ารใ ้ยึดถือปฏิบัติ ปน นว ดียว ัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 ันยายน 2560
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้างของ อบต. ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
คา ชาบ้าน
จํานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

670,161 บาท

จํานวน

150,161 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนท้องถิ่น

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร คา ฆษณา ละ ผย พร คา บี้ย
ประ ัน ชน คาถาย อ าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ อบรม - ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ํา รับพนั งาน วนตําบล ล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง คณะผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ชน คาลงทะ บียน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
ครง ารซอม ซมไฟฟา าธารณะภายในตําบลชองดาน
จํานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ํารวจ - ซอม ซมไฟฟา าธารณะภายในตําบลชอง
ดาน ทั้ง 15 มบ้าน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
ครง ารซอม ซม ียงตาม ายภายในตําบลชองดาน

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ํารวจ - ซอม ซม ียงตาม ายภายในตําบลชอง
ดาน ทั้ง 15 มบ้าน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
คาบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน รถยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาวั ด ํานั งาน ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
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วั ดไฟฟา ละวิทย

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดไฟฟา ละวิทย ชน ฟิว ายไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา ลอดไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่ว
ไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
วั ด อ ร้าง

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด อ ร้าง ชน ไม้ชนิดตางๆ น้ํามันทาไม้ ี ทิน นอร ปลง
ทา ี ตะป ค้อน ลื่อย ยาง อ ฟัลท ํา ร็จรปชนิดรป ( ํา รับงานซอม
ซม) ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลม รอง ง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่ว
ไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง ํา รับรถยนต องชาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
วั ดคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ มา ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ค ะ ละชมชน (00241)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
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งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

ครง ารปรับปรงระบบไฟฟาภายใน ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบลชองดาน จํานวน

200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
- พื่อจาย ปนคาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ ครง ร้างของครภัณฑขนาด
ใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงป ติ รือคาซอม ลาง ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารอด นน ารไฟฟา วนภมิภาค าขาบอพลอย ี่ยว
ับ ารปรับปรงระบบไฟฟาพร้อม ปลี่ยน ม้อ ปลงตามคาใช้จายที่ ารไฟฟา
รีย ็บ ตาม ครง ารปรับปรงระบบไฟฟาภายใน ํานั งานองค ารบริ าร
วนตําบลชองดาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน (00241)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารฝึ อบรมอาชีพ ละพัฒนาศั ยภาพผ้พิ าร ละผ้ด้อย อ า
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวั ด - อป รณ คาถาย
อ าร คา ชาอป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาน้ํา
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ าร
จัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ร้างความ ข้ม
ข็งของชมชน (00250) งาน ง ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็ง
ชมชน (00252) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 3/9/2562 16:01:31

ครง ารรณรงค ละ ง ริม ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติดของตําบลชอง จํานวน
ดาน
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20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวั ด - อป รณ คาถาย
อ าร คา ชาอป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาน้ํา
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ าร
จัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ร้างความ ข้ม
ข็งของชมชน (00250) งาน ง ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็ง
ชมชน (00252) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ครง าร ง ริม ขภาพจิตผ้ งอาย าย - ใจ ข็ง รง
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด
ละอป รณ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา
ชาอป รณตางๆ คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย ครง าร คาใช้
จายอื่นที่จํา ปนใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานด้านบริ ารงานทั่วไป (00100) ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย คาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 120 น้าที่ 85
ครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร ง ริมอาชีพ ละ นับ นน ารพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน

15,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวั ด - อป รณ คาถาย
อ าร คา ชาอป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาน้ํา
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ าร
จัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ร้างความ ข้ม
ข็งของชมชน (00250) งาน ง ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็ง
ชมชน (00252) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ครง ารอบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพ ภา ด็ ละ ยาวชนตําบลชองดาน

จํานวน

60,000 บาท

รวม

410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาวั ด - อป รณ คาถาย
อ าร คา ชาอป รณตางๆ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาน้ํา
ดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ าร
จัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ร้างความ ข้ม
ข็งของชมชน (00250) งาน ง ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็ง
ชมชน (00252) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารจัด ีฬา ละนันทนา าร พื่อ ริม ร้างความ ามัคคีของประชาชน
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จายใน ารจัดต ตง
ถานที่ คา ชา รือคาบริ ารวั ดอป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน รวมคาติดตั้ง
ละคารื้อถอน ชน ครื่อง ปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที ตลอดระยะ
วลาที่จัดงาน คาใช้จายใน ารประ วด รือ ขงขัน ได้ คาตอบ ทน
รรม ารตัด ิน คา ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร
ขงขัน ปน ารประ าศ ียรติคณ งิน รือของรางวัลที่มอบใ ้ผ้ชนะ าร
ประ วด รือ ขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ าร ดง ละคา
ใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน คา ฆษณาทาง
วิทย ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทย ทรทัศน คาจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ปน ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน คาปาย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ
ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งาน ีฬา ละนันทนา าร (00262) ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ครง ารจัดซื้ออป รณ ีฬา

จํานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา าร พื่อ ง ริมใ ้ประชาชนมี ขภาพที่ดี จํานวน
จัง วัด าญจนบรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ออป รณ ีฬาใน าร ง ริม นับ นน ิจ รรม
ด้าน ีฬา ละนันทนา ารของตําบลชองดาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งาน ีฬา ละ
นันทนา าร (00262) ตามพระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร
ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

- พื่อ ปนคาใช้จายอด นน ารจัด ิจ รรม าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา าร
พื่อ ง ริมใ ้ประชาชนมี ขภาพที่ดี จัง วัด าญจนบรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ตาม นัง ือจัง วัด าญจนบรี ที่ จ 0004/ว 13285 ลง
วันที่ 11 ร ฎาคม 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

275,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

240,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารบรรพชา าม ณร ละบวชศีลจาริณีฤดร้อน
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คา
รับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถ
ประ งค ได้ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ถานที่จัดงาน ชน คา ชา
รือคาบํารง คา ชา รือคาบริ ารวั ดอป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน รวมคา
ติดตั้ง ละคารื้อถอน ชน ครื่อง ปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที คาใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษาความปลอดภัย คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คา
ม ร พ าร ดง ละคาปายประชา ัมพันธ ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ปน ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งานศา นา ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ครง ารวัด ประชา รัฐ ร้าง ข (5 .)

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คา
รับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถ
ประ งค ได้ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาปายประชา ัมพันธ
ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ครง าร ง ริม นับ นน ารจัดงานรัฐพิธี ประ พณี ศา นา ละวัฒนธรรม
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คา
รับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถ
ประ งค ได้ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ถานที่จัดงาน ชน คา ชา
รือคาบํารง คา ชา รือคาบริ ารวั ดอป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน รวมคา
ติดตั้ง ละคารื้อถอน ชน ครื่อง ปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที คาใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษาความปลอดภัย คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คา
ม ร พ าร ดง ละคาปายประชา ัมพันธ ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ปน ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งานศา นา ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ครง ารอนรั ษ ืบ านประ พณี ง รานต ละวันผ้ งอาย
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คา
รับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถ
ประ งค ได้ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ถานที่จัดงาน ชน คา ชา รือ
คาบํารง คา ชา รือคาบริ ารวั ดอป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน รวมคาติดตั้ง
ละคารื้อถอน ชน ครื่อง ปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารรั ษาความปลอดภัย คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ าร
ดง ละคาปายประชา ัมพันธ ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว
ข้องใน ารจัดงาน ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งานศา นา ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
ครง ารย้อนรอย รง า ณ าญจนบรี

- พื่อจาย ปนคาใช้จายอด นนจัง วัด าญจนบรีตาม ครง ารย้อนรอย รง
า ณ าญจนบรี ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งานศา นา ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ข้อ ั่ง ารจัง วัด าญจนบรี ในคราวประชมผ้บริ ารองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 ร ฎาคม 2562 ตาม นวทาง
ปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งินอด นนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวัน
ที่ 7 ิง าคม 2561
อด นน ครง ารจัดงานรัฐพิธี ประ พณี ศา นา ละวัฒนธรรม ประจําปีงบ
จํานวน
ประมาณ พ.ศ.2563
- พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง าร ารจัดงานพิธี ประ พณี ศา นา ละ
วัฒนธรรม อํา ภอบอพลอย ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร (00260) งานศา นา ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตาม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งินอด
นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561

30,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,941,000 บาท

รวม

1,941,000 บาท

รวม

1,941,000 บาท

จํานวน

490,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภค
ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา รง รียน นอง ข้ - บ้านผ้ชวย
นิพนธ มือนจันทร ม 7 บ้าน นอง ข้

- พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง รง รียน-บ้านผ้ชวย
นิพนธ ม 7 บ้าน นอง ข้ ขนาด
ว้าง 6 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ทคอน รีตไมน้อย
วา 900 ตาราง มตร ไ ลทาง ินคล ข้างละ 0.50 มตร รือตาม ภาพ
พื้นที่ (รายละ อียดตาม บบของ อบต.ชองดาน ํา นด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธ ครง าร 1 ปาย ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม ละ าร ยธา (00310) งาน อ ร้าง ครง ร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 35
ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง รง รียนบ้านวังใ ญ-บริษัท ซ จํานวน
ลา ซลล ม 4 บ้านวังใ ญ
- พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา รง รียนบ้านวัง
ใ ญ-บริษัท ซลา ซลล ม 4 บ้าน วังใ ญ ขนาด
ว้าง 6 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ทคอน รีตไมน้อย
วา 900 ตาราง มตร ไ ลทาง ินคล ข้างละ 0.50 มตร รือตาม ภาพ
พื้นที่ (รายละ อียดตาม บบของ อบต.ชองดาน ํา นด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธ ครง าร 1 ปาย ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม ละ าร ยธา (00310) งาน อ ร้าง ครง ร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 20

490,000 บาท
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ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง มที่ 12 บ้าน ามยอด ชื่อม จํานวน
ตอ มที่ 18 บ้านถ้ําผาวังจันทร ตําบล ลมรัง
- พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง มที่ 12 บ้าน าม
ยอด ชื่อมตอ มที่ 18 บ้านถ้ําผาวังจันทร ตําบล ลมรัง ขนาด
ว้าง 6 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ทคอน รีตไมน้อย
วา 900 ตาราง มตร ไ ลทาง ินคล ข้างละ 0.50 มตร รือตาม ภาพ
พื้นที่ (รายละ อียดตาม บบของ อบต.ชองดาน ํา นด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธ ครง าร 1 ปาย ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม ละ าร ยธา (00310) งาน อ ร้าง ครง ร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 56
ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางปา ทางบ้านชองดาน ม 2 จํานวน
บ้านชองดาน

490,000 บาท

471,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางปา ทางบ้านชอง
ดาน ม 2 บ้านชองดาน ขนาด
ว้าง 4 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 800 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม บบของ อบต.ชอง
ดาน ํา นด) พร้อมติดตั้งปายประชา ัมพันธ ครง าร 1 ปาย ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงานอต า รรม ละ าร ยธา (00310) งาน อ ร้าง
ครง ร้างพื้นฐาน (00312) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ
.2561-2565 (5 ปี) น้าที่ 62 ลําดับที่ 7
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารปล ปา ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาพันธไม้ตางๆ คา
วั ด-อป รณ คาปย คาอา ารวาง ละน้ําดื่ม ํา รับผ้ ข้ารวม ิจ รรม คาปาย
ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร (00260) งานอนรั ษ ลงน้ํา ละ
ปาไม้ (00262) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ครง ารปล ปา ฉลิมพระ ียรติฯ รัช าลที่ 10

จํานวน

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาพันธไม้ตางๆ คา
วั ด-อป รณ คาปย คาอา ารวาง ละน้ําดื่ม ํา รับผ้ ข้ารวม ิจ รรม คาปาย
ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร (00260) งานอนรั ษ ลงน้ํา ละ
ปาไม้ (00262) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิ จํานวน
ราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดา ยามบรมราช มารี

30,000 บาท

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาพันธไม้ พันธ ัตวตางๆ คา
วั ด-อป รณ คาปย คาอา ารวาง ละน้ําดื่ม ํา รับผ้ ข้ารวม ิจ รรม คาปาย
ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร (00260) งานอนรั ษ ลงน้ํา ละ
ปาไม้ (00262) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,812,000 บาท

รวม

11,812,000 บาท

รวม

11,812,000 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จํานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ
ลาง (00411) ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พระราชบัญญัติ ประ ัน
ังคม พ.ศ.2533 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558
งิน มทบ องทน งินทด ทน

จํานวน

50,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทน ํา รับพนั งานจ้างของ อปท. ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ
ลาง (00411) ตามพระราชบัญญัติ วาด้วย งินทด ทน พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จํานวน

8,250,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ งอาย ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411) ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จํานวน

2,592,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้พิ าร ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411) ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด
จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ปวย รค อด ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411) ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ บี้ยยังชีพขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
าํ รองจาย

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจายใน รณีฉ ฉินจํา ปน รงดวน รือบรร ทาความ ดือดร้อนของ
ประชาชน ดย วนรวม ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ
ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คาใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ปน งิน มทบ ครง ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ
ลาง (00411) ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดํา นินงาน
ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2561 ข้อ 8 (1)
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งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท
.) ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ
ลาง (00411) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

จํานวน

200,000 บาท

