
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็

อํา ภอ มืองปราจีนบุรี   จัง วัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,898,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,004,490 บาท

งบบุคลากร รวม 7,041,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,336,900 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย จํานวน 532,100 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วนตําบล
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร
วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร

บริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร

งานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ งิน า
ตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร

งานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2554 ละที่ ไช พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
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งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล

จํานวน 90,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร

งานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

ละที่ ไช พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 2,622,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล
รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล
ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร

งานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

ละที่ ไช พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,704,400 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,852,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอ่ืนๆ ที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ
พนั งาน วนตําบล ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ปราจีนบุรี รื่อง ลั ณฑ ละ ง่ือนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ ทน
อ่ืน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนา ม 2559 ละพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย
ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผน

งานบริ ารงานทั่วไป)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 90,700 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน)โดย ํานวณต้ังจายไว จํานวน 12 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทอง
ถ่ิน ไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3 /ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทาง ารปฏิบัติ ี่ยว ับ
าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน าร ํา นดใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถ่ิน ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย

ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง ละ ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถ่ิน
ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถ่ิน ไดรับ งิน พิ่ม าร
รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน
พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว าราช าร ละลู จางประจํา อง วน
ราช าร ํานวณต้ังจายไว จํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏ
ใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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งินประจําตํา นง จํานวน 126,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นงบริ าร อํานวย
ารตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอ่ืน

(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559 ละพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง 3

ป (ปงบประมาณ 2561 - 2565 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณ
ต้ังจายไว จํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
งานทั่วไป)

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 1,493,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตําบล ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่
2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ฉบับที่ 3

ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง .จ. .ท. ละ .อบ
ต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561 -2563 ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 142,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2542 ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน ตําบลจัง วัด
ปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง ละพนั งานจาง ององ ารบริ าร วนตําบล ไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ

พนั งานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 นัง ือ ํานั งาน
.จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561 -2563 ละฉบับ

ไ พิ่ม ติม) ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

งบด้าเนินงาน รวม 4,606,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 866,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 500,000 บาท

1. พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ิน พนั งานจาง (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตามระ บียบ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ
ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29

พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380

ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นด
งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
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ํา รับพนั งาน วนทองถ่ิน ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558

- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั

ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นดประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป

2. พื่อจาย ปน าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ ารจัดซ้ือจัด
จาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ ชนบุ ล รือ ณะ รรม ารซ้ือ รือจาง
บุ ล รือ ณะ รรม ารดํา นินงานจาง ที่ปรึ ษาบุ ล รือ ณะ รรม าร
ดํา นินงานจางออ บบ รือ วบ ุม อ ราง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏ
ใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลังดวนที่ ุดที่ 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6

ันยายน 2561 ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร

า ชาบาน จํานวน 336,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน ใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ์ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2551 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ

จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่
ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พนั งาน วนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3 /ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18

ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง

ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน รือ นัง ือ ารตางๆ ที่
ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 2,135,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 450,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายดังตอไปน้ี
- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าโฆษณา ละ
ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าวทาง
วิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ าธรรม นียม
ตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง

มาบริ ารตางๆ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี

- าติดต้ังไฟฟ้า
(1) าป าพาด าย ภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร
ไฟฟ้า รวมถึง าติดต้ัง มอ ปลง รื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซ่ึง ปน
รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี

(2) าจาง มา ดิน าย ละติดต้ังอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง
ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า ารบํารุง

รั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า ละอุป รณ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดราย
จายน้ี

- าติดต้ังประปา
(1) าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง รป รอง วนทอง
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ถ่ินไดใชบริ ารนํ้าประปา รวมถึง าติดต้ังมาตรวัดนํ้า ละอุป รณประปา ซ่ึง
ปน รรม ิทธิ์ อง ารประปา รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี

(2) าจาง มา ดินทอประปา ละติดต้ังอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง าร
ปรับปรุงระบบประปา ารบํารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละ
อุป รณ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี

- าติดต้ังโทรศัพท
าใชจายตางๆ ใน ารติดต้ังโทรศัพท ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพท

พวงภายใน ละ รื่อง โทรศัพทภายใน รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจาย
น้ี
- าติดต้ัง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจาย
น้ี รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจาย งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลั ษณะ าใช อยวั ดุ ละ า าธารณูปโภ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 35,000 บาท
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พื่อจาย ปน าใชจายดังน้ี
1. า ล้ียงรับรอง
พื่อจาย ปน า ล้ียงรับรองใน ารประชุม ภาทองถ่ิน รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่รับ าร ตงต้ังตาม ฎ มาย พื่อจาย ปน
าอา าร รื่องด่ืมตางๆ ซ่ึงใชใน าร ล้ียงรับรอง ละ าบริ ารอ่ืนๆ ซ่ึงจํา
ปนตองจายที่ ี่ยว อง ับ าร ล้ียงรับรองใน ารประชุม ภาทองถ่ิน รือ
ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ตงต้ังตาม ฎ มาย รือตาม

ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วางอง ร
ป รอง วนทองถ่ิน ับอง รป รอง วนทองถ่ิน โดยต้ังตาม ณฑ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 (ต้ัง

จายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

2. ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล
พื่อจาย ปน ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล พื่อจาย ปน า
อา าร า รื่องด่ืม า อง วัญ าพิมพ อ าร ละ าใชจายที่ ี่ยว น่ืองใน
าร ล้ียงรับรองรวมทั้ง าบริ ารดวย ละ าใชจายอ่ืนซ่ึงจํา ปนตองจาย ี่ยว
ับ ารรับรอง รือตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ลที่มานิ ทศตรวจ ย่ียม รือ

ทัศนศึ ษา ฯลฯ โดยต้ังจายตาม ณฑ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 ในอัตราไม ินปละรอยละ 1

องรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได งินอุด นุน งิน ู
งินจาย าด งิน ะ ม ององ ารบริ าร วนตําบล ละ งินที่มีผูอุทิศ (ต้ังจาย
จา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายงานรัฐพิธี ละวัน ํา ัญ องชาติ จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานรัฐพิธี ละวัน ํา ัญตางๆ ชนวันปยะ
ม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา 28 ร ฎา ม วันพอ งชาติ วัน ม ง
ชาติ าจัดทําซุม ฉลิมพระ ียรติ าจัด ตรียม ละต ตง ถานที่ าจัดซ้ือธง
ชาติ ป้าย ัญลั ษณ ดอ ไมธูป ทียนพานพุมถวาย ั าระ ละ าใชจายอ่ืนๆ
ที่จํา ปน (ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏตาม ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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าใชจายใน ารจัดงานไมลอมไมใ ญพืชพรรณ มุนไพรบานดงบัง จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ใน ารดํา นินโ รง ารจัดงานไมลอมไมใ ญพืชพรรณ
มุนไพรบานดงบัง ชน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ า

ใชจายในพิธี ปด ละปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า

อา าร าป้ายโ รง าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารจัดทําโ รง าร (ต้ัง
จายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม พระราชบัญญัติ ละระ บียบ ละ นัง ือ ดังน้ี
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 นา 160
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าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ต้ัง จํานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร ลือ ต้ัง ององ ารบริ าร วน
ตําบลดง ี้ ล็ ตามที่ ฎ มาย ํา นด ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ
ารใ อมูล าว าร ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี วน

รวมทาง าร มืองใน าร ลือ ต้ัง ภาผู ทนราษฎร ละ รือ มาชิ
วุฒิ ภา โดยจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ าวั ดุ รื่อง

ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ
ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร า อง มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าป้าย

ประชา ัมพันธ าตอบ ทน ณะ รรม าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปน ํา รับ าร
จัดทําโ รง าร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6

ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซอม นวทางปฏิบัติ ารต้ังงบประมาร พื่อ ปน
าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ต้ังทองถ่ิน
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าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โ รง ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนาศั ยภาพผูบริ าร ผูนําทองถ่ิน มาชิ ภาฯ 

าราช าร พนั งาน ละลู จาง ององ ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็

จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรม ัมมนา พื่อพัฒนา
ศั ยภาพผูบริ าร ผูนําทองถ่ิน มาชิ ภาฯ ององ ารบริ าร วนตําบลดง
ี้ ล็ โดยมี าใชจายประ อบดวย าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง
ถานที่อบรม าใชจายในพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา าร
วาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
โ รง าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร (ต้ัง
จายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน มืองที่ดี พ
.ศ. 2546

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 นา 39
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถ่ิน ปนผูดํา นิน ารซอม ซมบํารุง

รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังน้ี
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซ้ือมาใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจาย

ดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน โดยจาย ปน าวั ดุ ํานั งาน ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไม
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ยืนนาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซม
ใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี นัง ือ รื่อง ิด ล
นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอ้ีพลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าต้ัง ( ระดาน

ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปดประ าศ ผน

ป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจาราจร รือ ผนป้าย
ตางๆ มูล่ี มานปรับ ง (ตอผ่ืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าต้ัง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจาย
น้ี ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มดไป
ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ไม ง ภาพ ดิม ดัง

น้ี ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ ปรินท ทป

พี วี ซี บบใ นํ้ายาลบ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร
บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้ือ รือจางพิมพ องใชใน าร

บรรจุ ีบ อ นํ้ามัน ไ ี้ผ้ึง นํ้าด่ืม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ
รือราย ายอ่ืนไที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ไมโ รโฟน าต้ัง
ไมโ รโฟน ัว รงไฟฟ้า รื่องวัด ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร
ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฯลฯ

(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ฟว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปล๊ั ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถวย ายอา าศ รีซี ตอร
มูฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ

าอา าศ ํา รับวิทยุ รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังน้ี ดอ ลําโพง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
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1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุงานบานงาน รัว ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดัง
น้ี มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด วนํ้า จานรอง ถวย
ชาม ชอน อม ระจ งา โองนํ้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตานํ้ามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติดนํ้ารอน ระติดนํ้า ็ง ถัง ตา รือราย าร
อ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ผงซั ฟอ บู นํ้ายาดับ ล่ิน ปรง ไม วาด ง มุง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปูโตะ นํ้าจืดที่ซ้ือจา อ ชน รือราย ารอ่ืนๆที่ า
มวดรายจายน้ี ฯลฯ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ง รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน โดยจาย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ไ วง ประ จ ม
รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ล่ือน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัดซ ระจ โ ง

มน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร รือ
ราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ยางรถยนต นํ้ามัน บร นอต ละ รู ายไมล พลา ฟลม รอง ง รือ
ราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
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(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังน้ี บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร
รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด มอนํ้า บต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟ
บร อาจาจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง าง รถยนต ันชนรถยนต ็ม ัด
นิรภัย รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอล่ืน จํานวน 400,000 บาท
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พื่อจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอล่ืน รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอล่ืน ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ุงตม นํ้ามัน ชื้อ พลิง นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน
ตา นํ้ามันจารบี นํ้ามัน รื่อง ถาน าซ รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจาย
น้ี ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ าร ษตร รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุ าร ษตร ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ียว ปริง
ลอร (Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน รื่องดั มลง ตะ รงรอน บนโธ

รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ ัตว พันธุ ัตวป ละ ัตวนํ้า วั ดุ
พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผูใบ รือผา
พลา ติ นา า ป้อง ัน พิษ รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจาย
น้ี ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี าต้ัง ลอง าต้ัง ียน
ภาพ ลอง ละระวิงใ ฟลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ป๋าใ
ลองถายรูป ฯลฯ

(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด ถบบันทึ

ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, ผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา าร
ลาง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม

ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตาม
ป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดัง

น้ี ผน รือจานบันทึ อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลว
ยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม
ง ภาพ ดิม ดังน้ี อุป รณบันทึ
อมูล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่ือง าย บิล ฯลฯ

(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังน้ี ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
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ตน รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ปนตน ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 955,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
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พื่อจาย าไฟฟ้าใน ํานั งาน ในที่ าธารณะ รวมถึง าใชจายที่ตองชําระ
พรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ

านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย านํ้าประปาใน ํานั งาน รือที่ าธารณะ รวมถึง าใชจายที่ตอง
ชําระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 26/161

Administrator
Typewritten text
-26-



าบริ ารโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย าบริ ารโทรศัพทรวมถึง าใชจาย พื่อใ มาซ่ึงบริ ารดัง ลาว ละ า
ใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร ชา รื่อง า ชา ล มาย
โทรศัพท าบํารุง ู ายโทรศัพท ใน ิจ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 27/161

Administrator
Typewritten text
-27-



าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 115,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม ชน าโทรภาพ โทร าร
า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร าร ื่อ ารผานดาว ทียม
าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า
ื่อ ารอ่ืนๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ปนตน ละใ
มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ ารใชบริ าร รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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งบลงทุน รวม 217,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,190 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

ชั้นวาง ฟ้ม ล็  4 ชั้น จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือชั้นวาง ฟ้ม ล็ 4 ชั้น มีลอ ล่ือน
นาดไมนอย วา นาด : 92.2 x 31.1 x 176.2 Cm รา าตามทองตลาด

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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ตู ็บอุป รณ ํานั งาน จํานวน 3,800 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตู ็บอุป รณ ํานั งาน 4 ชั้น บบมี ุญ จ
จํานวน 3 ตู ภายใน 4 บาน ปด ปนชองโลง ํา รับจัดวาง ิ่ง อง รือ
อุป รณตางๆ มี ุญ จล็อ ทุ ชั้น ละมีมือจับ ํา รับ ปด (รา าตามทอง
ตลาด) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
ตูไมบาน ล่ือนทึบ จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตูไมบาน ล่ือนทึบ 5 ฟุต พรอม ผนชั้นปรับ
ระดับ จํานวน 1 ตู นาด 152.3X40.6X87.8 ซนติ มตร มี ุญ จล็อ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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ตู อ าร ล็ บาน ล่ือน ระจ จํานวน 19,500 บาท

1. พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตู อ าร ล็ บาน ล่ือน ระจ ูง 4

ฟุต นาด 121.8X45.7X183 ซนติ มตร จํานวน 1 ตู รา า 4,500

.- บาท โดยมี ุณลั ษณะดังน้ี
-โ รงตูทําจา ล็ ผน นาไมนอย วา 0.6 มิลลิ มตร โ รงตู ปน บบถอด
ประ อบได (Knock Down) รอบตูทําจา ล็ ผน นาไมนอย วา 0.6

มิลลิ มตร พับ ละอาร ึ้นรูปยึดติด ับ ผน ระจ ใ นา 3 มิลลิ มตร มือ
จับ ปนพลา ติ ฉีด ึ้นรูป มี วาม งทน ็ง รง ชั้นวาง อ ารทําจา ล็
ผน นาไมนอย วา 0.5 มิลลิ มตร พับ ึ้นรูป ริม วาม ็ง รงดวย ล็
ผนพับ ึ้นรูป ละอาร ใ ชั้นวาง อง บาน ล่ือน ระจ ล็อ ดวยระบบ
ุญ จ (รา าตามทองตลาด)

2. พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตู อ าร ล็ บาน ล่ือน ระจ นาด 5

ฟุต นาด152.3X40.6X87.8 ซนติ มตร พรอม ผนชั้นปรับระดับ 2 ผน
จํานวน 3 ตู รา าตูละ 5,000 บาท ปน งิน 15,000 บาท (รา าตามทอง
ตลาด) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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โตะ อมพิว ตอรไม จํานวน 2,200 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ โตะ อมพิว ตอรไม จํานวน 1 ตัว
นาด 80 ( วาง) x60 (ลึ ) x75 ( ูง) ซนติ มตร มีราง ียบอรด

มีที่วาง CPU ผน นาโตะ ผลิตจา ไม Particle Board ุณภาพ
ย่ียม นา 25 มิลลิ มตร ปดผิวดวย มลามีนทั้ง องดานป้อง ัน าร ลุด
ลอ ทน าร ีด วน ป้อง ัน ารซึม องนํ้า วามชื้น ละ ารวางพาชนะ
รอน ผน นาโตะใชระบบ Sit on Design ชวยรองรับนํ้า นั ไดมา ึ้น ผน
ั้น นาโตะ ต้ัง าดานใน ะดว ตอผูมาน่ังติดตองาน าโตะ ามารถปรับ

ระดับได พื่อใ นบ นิท ับพื้น อง ํานั งาน ละ ัน วามชื้น
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ

รื่องชารท บต ตอรี่ จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ รื่องชารจ บต ตอรี่ 60V 60A รื่องชารจ บต ตอรี่
ชนิด บบรถ ็น ํา รับใชชารจ บต ตอรี่ นาด 6v , 12v , 24v ามารถใช
ไดทั้ง บต ตอรี่นํ้า บต ตอรี่ ง ละ บต ตอรี่ดีฟไซ ิล
- จุด ดน ามารถชารจ บต ตอรี่ได รั้งละ ลายลู ละมีดามจับ ละลอลา
ทําใ ล่ือนยายไปตามพื้นที่ตาง ๆ ได ะดว
- รงดันไฟ า 220v - 240v / 50 - 60 Hz
- รงดันไฟออ 6v , 12v , 24v , 36v , 48v , 60v

- ระ ไฟฟ้าออ output current 60A

- อย ทอง ดง ท 100%

- ามารถปรับ วาม ร็วใน ารชารจได ูง ุด 10 ระดับ
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- อมปมิ ตอร ํา รับ ดง ระ ไฟฟ้า ณะชารจ บต ตอรี่ ( รณี บต ตอรี่
ื่อม ็มจะอยูที่ 0 ตลอด วลา)

- ามารถชารจ บต ตอรี่ นาด 6v ได ูง ุด 10 ลู บต ตอรี่ 12v ูง ุด 5

ลู โดยตองตอ บบอนุ รม
- ใช บร อรดานไฟ า AC ป้อง ัน ารลัดวงจร ณะทํา ารชารจไฟ
- ายชารจ ั้ว + ละ - ยาว 140 cm ละ ายปล๊ั ไฟยาว 180 cm
- ปา ีบ อง รื่องชารจ ็ง รง ทนทาน ป้อง ันไฟดูดไดดีในระดับ น่ึง
- ระบบ ียงรอง ตือน ม่ือตอ บต ตอรี่ ลับ ั้ว
- ระบบป้อง ัน ารลัดวงจร ารชารจ ระ ิน ารตอ ลับ ั้ว
ดวย circuit protecctor (ตัดไฟทันที ม่ือมี ารชารจ ระ ิน)
- มาะ ับ บต ตอรี่ นาดไม ิน 150ah

- นํ้า นั 25 kg
จัดซ้ือตามมาตรฐาน ละรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีในบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2561 (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
งานทั่วไป)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รื่อง ช็ บต ตอรี่ จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 33/161

Administrator
Typewritten text
-33-



พื่อจาย ปน า รื่อง ช็ บต ตอรี่
โดยมี ุณ มบัติดังน้ี
1. ใชวัด บตรถยนต รถบรรทุ
2. ทด อบ บต ตอรี่ ลายชนิด -นํ้าทวมป ติ AGM จาน บน ลียว AGM

3. ารทด อบ บต ตอรี่ทั้ง มดผูใช
ระบบ -CCA,BCI,CA,MCA,JIS,DIN,IEC,EN,SAE,GB

4. ารทด อบ บต ตอรี่บนรถโดยตรง ไมจํา ปนตองถอด บต ตอรี่
5. โดยตรงตรวจจับ Bad ซลล
6.ผล ารทด อบที่รวด ร็ว ละ มนยํา พียง 3 วินาที
7. ารทด อบ 12 V ละ 24 V ระบบชารจ ,Starter/Alternator ทด อบ
8. Qlick Starter ทาง ท นิ ไมมีปด ารใชงานจุดระ บิด
จัด าตามรา าทองตลาด (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
งานทั่วไป)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร

ลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 35,990 บาท

พื่อจาย ปน า จัดซ้ือ ลองถายภาพดิจิตอล โดยมี ุณลั ษณะดังน้ี
- ลน 16-50mm f/3.5-5.6 OSS , 55-210mm f4.5-6.3 oss
- ประ ภท ซน ซอร APS-C

- ซน ซอร ชนิด APS-C (23.5 x 15.6 มม.)
- จํานวนพิ ซล (ที่ใชงานจริง) 24.3MP

- จํานวนพิ ซล (รวม) ประมาณ 24.7 ลานพิ ซล
- ัด วนภาพ อง ซน ซอรภาพ 3:02

- รูป บบ ารบันทึ (ภาพยนตร) AVCHD 2.0/MP4
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- MULTI FRAME NR อัตโนมัติ/ISO100 ถึง 51200

- ประ ภทโฟ ั Fast Hybrid AF (AF ตรวจจับระยะ าง/AF ตรวจจับ วาม
ปรียบตาง)
- ชวง AF ILLUMINATOR ประมาณ 0.3 - ประมาณ 3.0 ม. (โดยติดต้ัง
ลน E PZ 16-50 มม. F3.5-5.6 OSS)
- ประ ภท ารวัด ารวัดประ มินผล 1200-zone

- ซน ซอร ารวัด ซน ซอร Exmor?" APS HD CMOS
- วามไว ารวัด EV0 ถึง EV20 (ที่ ทียบ ทา ISO100 โดยติดต้ัง ลน F2.8)

- ารชด ชย ง +/-5.0 EV ( ามารถ ลือ ได 1/3EV, 1/2EV ั้น)
- วามไว ง ISO (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX) ISO 100-25600

- ประ ภทชองมองภาพ ชองมองภาพอิ ล็ ทรอนิ ( ี) ชนิด 0.39 น้ิว
จํานวนจุด 1,440,000 จุด
- ารปรับไดออป ตอร -4.0 ถึง +3.0 ม.-1
- ประ ภทจอภาพ TFT LCD ชนิด วาง 3.0 น้ิวจํานวนจุดทั้ง มด 921,600

จุด
- าร ยายโฟ ั มี (5.9x, 11.7x)

- ซูมดิจิตอล (ภาพน่ิง) L: ประมาณ 4x,M: ประมาณ 5.7x,S: ประมาณ 8x

- ซูมดิจิตอล (ภาพยนตร) ประมาณ 4x

- วาม ร็วชัต ตอร ภาพน่ิง: 1/4000 ถึง 30

วินาที, บัลบ, ภาพยนตร: 1/4000 ถึง 1/4 (1/3 ั้น) ูงถึง 1/50 ในโ มด
อัตโนมัติ ( ูงถึง 1/25 ในโ มดชัต ตอรชาอัตโนมัติ)
- ารชด ชย ง ฟลช +/- 3.0 EV ( ลับไดระ วาง 1/3 ละ 1/2 EV ั้น)
- บต ตอรี่ที่ใ มา บต ตอรี่ พ บบชารจได NP-FW50 W ซีรี
- วาม ามารถ ารใชงานไร าย ละ รือ าย Wi-Fi ฟง ชัน NFC One-
touch อพ ลองที่ดาวนโ ลดได
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา
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ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณ
รายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รุภัณฑงานบานงาน รัว

ตู ็บ รื่อง รัว จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือตูโ รง ล็ นาดไมนอย วา 120 ซม. พื่อ ็บ รื่อง
รัวจํานวน 1 ตัว

จัดซ้ือตามรา าทองตลาด
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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รุภัณฑโรงงาน

ม รงตะ ฆ จํานวน 27,700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ม รงตะ ฆ จํานวน 1 ตัว
1) ปน ม รง บบตะ ฆ มีดาม ันโย บบมือถือ
2) ทุ นาดที่ ํา นด ปน นาดที่ ามารถย รือรับนํ้า นั ได ั้นตํ่า
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 3

นาที1่3
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รุภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

พื่อจาย ปน า รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่อง
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)

จา โรงงานผูผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดําไมนอย วา 20 นาตอนาที (ppm)
รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ีไมนอย วา 10 นาตอนาที(ppm) รือ 4.5

ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom ( ณฑรา า ลาง ละ
ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ. 2561)

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ีชนิด Network บบที่ 1 (18 นา/นาที) จํานวน 10,000 บาท

ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวด า า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)

- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)

- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
- มี นวย วามจ า (Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จ านวนไมนอย วา 1

ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T
รือดี วา จ านวนไมนอย
วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
จัดซ้ือตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอรฉบับ
ดือนมีนา ม 2562

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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รื่องอานบัตร บบ อน ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ อุป รณอานบัตร บบ อน
ประ ง (Smart Card Reader ) จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย
วา 4.8 MHz

- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย

( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ
. 2561) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ ปนรายจาย พื่อซอม ซมบํารุง
รั ษาโ รง ราง อง รุภัณฑ นาดใ ญซ่ึงไมรวมถึง าซอมบํารุงตาม
ป ติ รือ าซอม ลาง ชน รื่องจั ร ลยานพา นะ รือ าใชจายอ่ืนๆที่

ารายจาย มวดน้ี ฯลฯ

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใช ละบํารุงรั ษารถยนต ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน

อุด นุน รรม าร มูบาน ในโ รง ารบาน มืองนาอยู จํานวน 140,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุน รรม าร มูบาน ในโ รง ารบาน มืองนาอยู ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎตาม ผนงานบริ ารทั่วไป)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,170,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,366,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,366,640 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,384,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ได
-ตํา นงผูอํานวย าร อง ลัง ตํา นงนั วิชา าร งิน ละบัญชี ตํา นง จา
พนั งานพั ดุ
-ตํา นง จาพนั งานจัด ็บรายได ต้ังไว 1,384,500 บาท
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง ใ พนั งาน วนตําบลตํา นงผูอํานวย
าร อง ลัง จํานวน 1 อัตรา ต้ังไว 42,000 บาท (ต้ังจายจา งินราย

ได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน ลัง)

าจางลู จางประจํา จํานวน 229,200 บาท

- พื่อจาย ปน าจางประจํา ใ ลู จางประจํา ละปรับปรุง งิน ดือนลู จาง
ประจํา ตํา นง จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี ( อง ลัง) จํานวน 1 อัตรา ต้ัง
ไว 229,200 บาท (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง)
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าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 652,800 บาท

พื่อจาย ปน
- าจางพนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จาพนั งานจัด ็บราย
ได จํานวน 1 อัตรา
- าจางพนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1

อัตรา
- าจางพนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จาพนั งานธุร าร จํานวน 1

อัตรา
- าจางพนั งานทั่วไป ตํา นง นงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
รวม าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 5 ราย ต้ังไว 544,800 บาท
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 58,140 บาท

พื่อจาย ปน
- า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จา
พนั งานธุร าร
จํานวน 1 อัตรา
- า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จา
พนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางทั่วไป ตํา นง นงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา รวม 4 อัตรา ต้ังไว 58,140 บาท
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

งบด้าเนินงาน รวม 764,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 157,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษใ พนั งาน วนตําบล ละลู จางประจํา (ต้ัง
จายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน ลัง)

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนนอ วลาราช ารใ พนั งาน วนตําบล ละ
ลู จาง( อง ลัง) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง)
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า ชาบาน จํานวน 168,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน องพนั งาน วนตําบล ( อง ลัง) (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน ลัง)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 39,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พนั งาน วนตําบล ( อง ลัง) (ต้ัง
จายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน ลัง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ปน
- าจาง มาบริ าร ชน า ชา รื่องถาย อ าร าจางถาย อ ารตางๆ
ละ า ลมใน รณีที่อง ารบริ าร วนตําบลไม ามารถถาย อ ารได า

จางบริ ารอ่ืนๆตาม วามจํา ปน
- าโฆษณา ละ ผย พร ชน จาง มาโฆษณา าร ผย พร าว าร รือป้าย
ประชา ัมพันธ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ รือ ต๊ิ อรประชา ัมพันธ ฯลฯ
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําป ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง
รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ

ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561( อง ลัง)
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ตางๆ(รายจาย พื่อซอม ซม
บํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน รณี ปน ารจาง มา
ทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช อย วน รณีที่อง รป รอง
ป รอง วนทองถ่ิน ปนผูดํา นิน ารซอม ซมรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
น้ี
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซ้ือมาใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
รืออ่ืนๆ ที่ าประ ภทรายจายน้ี ( อง ลัง)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ิ่ง อง รื่องใชตางๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
( อง ลัง)
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 . .2556

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิ.ย.2559

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ รื่องพิมพ ผนซีดี มาท ีย
บอรด ละอ่ืนๆที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ( อง ลัง)
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558

-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
าบริ ารไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

พื่อ ปน าโทร ล าธนาณัติ าซ้ือดวงตราไปรษณียา ร า ชาตูไปรษณีย
าไปรษณียลงทะ บียนตอบรับ ละ าใชจายอ่ืนๆ ตาม วามจํา ปน

ต้ังจายจา งินรายได ( อง ลัง)
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)
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งบลงทุน รวม 39,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,700 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

าอ้ีทํางาน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ าอ้ีทํางาน จํานวน 5 ตัว โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานดังน้ี
1. ปน าอ้ี นังบุนวม มีพนั พิง มีที่วาง น
2.มีลอ ล่ือน
ต้ังงบประมาณไว 15,000 บาท
(จัด าโดย าร ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว

ไป งานบริ ารงาน ลัง)

- พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ าอ้ีทํางานจํานวน 1 ตัว โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานดังน้ี
ปน าอ้ีบุนวมพรอมพนั พิง ูง มีลอ ล่ือน มีโช ไฮดรอลิ ป๊มปรับระดับ วาม
ูงได ต้ังงบประมาณไว 5,000 บาท

(จัด าโดย าร ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานงบประมาณ)
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน าป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 นาที่ 167 )
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ตูบาน ล่ือน ระจ จํานวน 11,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือตูบาน ล่ือน ระจ จํานวน 2 ตัว โดยมี ุณลั ษณะพื้น
ฐานดังน้ี
ตูบาน ล่ือน ระจ 5 ฟุต (จัด าโดย าร ืบรา าทองตลาด น่ืองจา ไมมีตาม
บัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ)
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน าป พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 14 นาที่ 167 )
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รุภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง มึ พิมพ(lnk Tank 

Printer)

จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง
มึ พิมพ(lnk Tank Printer) ุณลั ษณะพื้นฐาน

- ปนอุป รณที่มี วาม ามารถ ปน Printer, Copier, Scanner ละ Fax ภาย
ใน รื่อง ดียว ัน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดต้ังถัง มึ พิมพ (lnk Tank Printer)
จา โรงงานผูผลิต
-มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
-มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 27 นาตอ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)

-มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15 นาตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดํา- ี) ได
-มี วามละ อียดใน าร น ูง ุดไมนอย วา 1,200x600 dpi
-มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดํา
- ามารถทํา ํา นาได ูง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน
มีนา ม 2562ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562 )
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
ลัง)
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อุป รณอานบัตร บบอ น ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ อุป รณอานบัตร บบ อน
ประ ง (Smart Card Reader ) จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย
วา 4.8 MHz

- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย

( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ
. 2561) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง)

ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,485,700 บาท

งบบุคลากร รวม 865,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 865,700 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 387,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอ่ืนๆ ที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ
พนั งาน วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได ตํา นง จาพนั งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัยชํานาญงาน ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่อง ลั ณฑ ละ ง่ือนไ ี่ยว ับอัตรา ละ
ประโยชนตอบ ทนอ่ืนฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนา ม 2559 ละพระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 427,800 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งานจางได
รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับพนั งานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม
พ.ศ. 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละฉบับ ไ พิ่ม ติม ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12

ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 50,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ละประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งานจางไดรับ งิน พิ่ม า รองชีพ

ชั่ว ราวฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ลงวันที่ ๓๐ ร ฎา ม พ.ศ. 2547 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) ละฉบับ ไ พิ่ม ติม ํานวณ
ต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าร
รั ษา วาม งบภายใน)

งบด้าเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 70,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ิน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถ่ินที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติโดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ต้ัง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารในที่ต้ัง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงาน
นอ ที่ต้ัง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนอ วลาราช ารนอ ที่ต้ัง ํานั งาน รือ
โดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละปฏิบัติ
งานน้ันนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ ทน
ตาม ฎ มายวาดวย ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบลดวยระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา

ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)
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า ชาบาน จํานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ์ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2551 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2

/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว
อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ผูที่มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน
วนทองถ่ิน ฉบับที่ 3 พ.ศ 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลางดวนที่ ุด ที่
0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งิน
บํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3

/ ว1013 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9

ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน
รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายดังตอไปน้ี
- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน)
าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ
าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ํา

พิพา ษา าจาง มาบริ ารตางๆ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจาย
น้ี ฯลฯ
- าติดต้ังไฟฟ้า
(1) าป าพาด าย ภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร
ไฟฟ้า รวมถึง าติดต้ัง มอ ปลง รื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซ่ึง ปน รรม ิทธิ์
อง ารไฟฟ้า รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
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(2) าจาง มา ดิน าย ละติดต้ังอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง
ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า ารบํารุง

รั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า ละอุป รณ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดราย
จายน้ี ฯลฯ
- าติดต้ังประปา
(1) าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง รป รอง วนทอง
ถ่ินไดใชบริ ารนํ้าประปา รวมถึง าติดต้ังมาตรวัดนํ้า ละอุป รณประปา ซ่ึง
ปน รรม ิทธิ์ อง ารประปา
(2) าจาง มา ดินทอประปา ละติดต้ังอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง าร
ปรับปรุงระบบประปา ารบํารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละ
อุป รณ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
- าติดต้ังโทรศัพท
าใชจายตางๆ ใน ารติดต้ังโทรศัพท ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพท

พวงภายใน ละ รื่อง โทรศัพทภายใน
- าติดต้ัง รื่องรับ ัญญาณตางๆ
รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจาย งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลั ษณะ าใช อยวั ดุ ละ า าธารณูปโภ

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ
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าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ ละ า ชาที่พั าบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช
นามบิน าลงทะ บียนตางๆ รือ าใชจายอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน(ต้ังจายจา งินราย

ได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

โ รง ารบริ าร พทยฉุ ฉินตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับ ารดํา นินงานตามโ รง ารบริ าร
พทยฉุ ฉินตําบลดง ี้ ล็ ชน าจัดซ้ือวั ดุ อุป รณ พื่อใ บริ ารทาง
าร พทยฉุ ฉิน าบริ ารรถรวม ูชีพ- ูภัย ตามบันทึ อต ลงระ วาง อบ

ต.ดง ี้ ล็ ับ นวยรถรวมบริ าร ูชีพ– ูภัย ตําบลดง ี้ ล็ ละ าใชจาย
ตางๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา
วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17

.ย. 2553

-ประ าศ ณะ รรม าร พทยฉุ ฉินลงวันที่ 16 ตุลา ม 2560 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 นา 41
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โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับ ารดํา นิน ารตาม
โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ ชน ต้ังจุด
บริ ารประชาชนชวง ทศ าล ละจัดซ้ืออุป รณที่ใชใน ารป้อง ัน ละลด
อุบัติ ตุทางถนน
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 .ย.2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.4/ว661

ลงวันที่ 9 มี. . 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4 /ว1346 ลง
วันที่ 29 มีนา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4 /ว1464 ลง
วันที่ 5 มษายน 2562

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6 นา 42
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โ รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ัน ละ วบ ุมไฟปา จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ัน ละ
วบ ุมไฟปา ชน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ าใชจาย

ในพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ

ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผู ารับ
ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า ดินทางไปราช าร า

ป้ายโ รง าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภาย
ใน)

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ละ นัง ือ ดังน้ี
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 35

ลงวันที่ 22 ม รา ม 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 นา 41
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โ รง ารพัฒนาศั ยภาพงาน ูชีพ- ูภัย ตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพงาน ูชีพ- ู
ภัย ตําบลดง ี้ ล็ ชน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ า
ใชจายในพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละ
อุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา าร
วาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า ดิน
ทางไปราช าร
าป้ายโ รง าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา

โ รง าร
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 นา 41
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โ รง ารพัฒนาศั ยภาพงานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ใน ารดํา นินโโ รง ารพัฒนาศั ยภาพงานป้อง ัน
ละบรร ทา าธารณภัย ชน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถาน

ที่ าใชจายในพิธี ปด ละปด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละ
อุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา าร
วาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า ดิน
ทางไปราช าร าป้ายโ รง าร าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารฝึ อบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 นา 41
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถ่ิน ปนผูดํา นิน ารซอม ซมบํารุง

รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังน้ี
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซ้ือมาใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน า วั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงราย
จาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม

ป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอ้ี

พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าต้ัง ระดานดํา ที่ถูพื้น ตะ รง
วาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ

ียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั
งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มูล่ี มานปรับ

ง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)นาฬิ าต้ัง รือ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ป๋า ตราชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบ ําผิด ทป าว ลวด
ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ
ปริ้น ทป PVC บบใ นํ้ายาลบ ระดาษไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป

ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ
าราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้ือ รือจาง

พิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ นํ้ามัน ไ ี้ผ้ึง นํ้าด่ืม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน รือราย ายอ่ืนไที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ (ต้ังจาย
จา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

ตู ็บ ุญ จ จํานวน 1,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตู ็บ ุญ จ ุณลั ษณะพอ ัง ปดังน้ี ามารถ จาะ
ผนัง ละ วนได ละ ็บ ุญ จไดไมนอย วา 20 ชุด จัดซ้ือตามมาตรฐาน
ละรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง

มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวา ม 2561(ต้ังจายจา งิน
รายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ตูล็อ อร จํานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ตูล็อ อร ุณลั ษณะพอ ัง ปดังน้ี
บบ 18 ชอง
1) มีมือจับชนิดฝง
2) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
จัดซ้ือตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2561(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา
วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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รุภัณฑ อ ราง

ล่ือยโซยนต จํานวน 22,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ล่ือยโซยนต จํานวน 2 รื่อง โดยมี ุณ มบัติไมนอย
วา

1. ปริมาตร ระบอ ูบ 59.0 cc
2. ประ ิทธิภาพ รื่องยนต 3,400 วัตต = 4.6 รงมา
3. รื่องยนต บนซิน 2 จัง วะ ลู ูบ ด่ียว
4. นาดโซ 3/8” RSC5

5. ผนบัง ับโซ 50.0 to 62.5 cm (20” – 25”) STIHL DULOMATICE
6. นํ้า นั 5.6 kg. ฉพาะตัว รื่อง
7. ระบบ ตารท ชือ ดึง ตารท
8. อุป รณมาตรฐาน ผนบัง ับโซ 20” , ชุด รื่องมือ
จัดซ้ือตามมาตรฐาน ละรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีในบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2561 (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา
วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 2
นาที1่2
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รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ

รื่องรับ งวิทยุ จํานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ
รื่องรับ งวิทยุ จํานวน 2 รื่อง ๆ ละ 12,000.- บาท ุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป ระบบ VHF/FM นาด ําลัง ง 5 วัตต ประ อบดวย ตัว รื่อง
ทนชารจ บต ตอรี่ 1 อน ายาง ล็ พับ จัดซ้ือตามบัญชีรา า

มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2561 (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา
วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ินดวนมา ที่มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุนอํา ภอ มืองปราจีนบุรี ศูนยปฏิบัติ ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติด
อํา ภอ มืองปราจีนบุรี ตามโ รง ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดอํา ภอ มือง
ปราจีนบุรี

จํานวน 90,000 บาท

พื่ออุด นุนอุด นุน ศูนยปฏิบัติ ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดอํา ภอ
มืองปราจีนบุรี ตามโ รง ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดอํา ภอ มือง
ปราจีนบุรี ประจําป 2563 ตาม นัง ือที่วา ารอํา ภอ บินทรบุรี ที่ ปจ
0118/1512 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2562 รื่อง อรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณใน ารดํา นินงานตามโ รง ารป้อง ัน ละ ไ ปญ ายา พติด
อํา ภอ มืองปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต้ังจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทอง
ถ่ินพ.ศ.2559

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0816.2/ว2726 ลง
วันที่ 4 ธันวา ม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18

พฤษภา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6 /ว3334 ลง
วันที่ 18 ตุลา ม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28

พฤษภา ม 2562

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 นา 42
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 310,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน าปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน าร
ปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ตาม ฎ มายวาดวย าร
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย อา า มั รป้อง ันภัยฝายพล รือนตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใ อา า มั รป้อง ัน
ภัยฝายพล รือน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 โดยใชอัตรา า
ตอบ ทนตามระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ
วาดวย าใชจาย องอา า มั รป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560 (ต้ังจายจา งินรายได)(ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภาย
ใน งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอั ีภัย)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โ รง ารป้อง ัน อน ิด ละ ลัง ิด าธารณภัย จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆใน ารดํา นิน ารตามโ รง ารป้อง ัน อน ิด
ละ ลัง ิด าธารณภัย (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา
วาม งบภายใน งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอั ีภัย)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 นา 41
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอล่ืน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน า วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอล่ืนใน รณีฉุ ฉินอัน ี่ยว ับปญ าภัย
ลง พื่อชวย ลือ ษตร รในตําบล ที่ประ บปญ า าด ลนนํ้า พื่อใชใน
ารประ อบอาชีพ ษตร รรมในชวงฤดู ลง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏ

ใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับ
อั ีภัย )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,107,640 บาท

งบบุคลากร รวม 2,390,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,390,640 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,578,720 บาท

- พื่อใชจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ พนั งาน วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ พนั งาน วน ตําบล ดังน้ี
(1) ตํา นง ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา
(2) ตํา นง นั วิชา ารศึ ษา
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)

- พื่อใชจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ได ตํา นง รูผูดู ล ด็ จํานวน 4 อัตรา
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อใชจาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร องศึ ษา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 ดือน ปน งิน 42,000 บาท
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)
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งินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะชํานาญ าร ํา รับ รูผูดู ล ด็ ที่ผาน ารประ มิน
วิทยฐานะ รู ชํานาญ าร ตาม ลั ณฑ ละวิธี ารที่ .อบต ํา นด อัตรา
นละ 3,500 บาทตอ ดือนจํานวน 2 อัตรา โดยต้ัง ํานวณจายไวไม ิน 12

ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารศึ ษา)

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 637,920 บาท

พื่อจาย ปน
- าจางพนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นงผูชวย รูผูดู ด็ จํานวน 1 ราย
- าจางพนั งานจาง ตํา นงปฏิบัติ นาที่ผูดู ล ด็ จํานวน 4 ราย
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ปน
- า รองชีพใ พนั งาน ตํา นง ปฏิบัติ นาที่ผูดู ล ด็ จํานวน 4 ราย
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)
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งบด้าเนินงาน รวม 682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 137,000 บาท

1. พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ิน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผน
งาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปน

รายจายอ่ืน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29

พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380

ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นด
งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
ํา รับพนั งาน วนทองถ่ิน ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2558

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั

ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นดประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป

า ชาบาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน ใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ์ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน
พ.ศ. 2551 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว
ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง าร

ตางๆ ที่ ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน าร
ศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พนั งาน วนทองถ่ิน(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3 /ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวัน

ที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน รือ นัง ือ ารตางๆ ที่ ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผน
งาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ชน า
อา าร รื่องด่ืม า อง วัญที่ ี่ยว อง น่ืองในงาน ล้ียงรับรองรวมถึง ด็
ปฐมวัย ละ าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา ปน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผน
งาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลง
ทะ บียนตางๆ ละ าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา อง พนั งาน วนตําบล ลู จาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถ่ิน พ.ศ.2555

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถ่ิน ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โ รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารจัดงานวัน ด็ ชน อา าร รื่องด่ืม าใช
จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ปนใน าร
จัดงาน ชน า รื่อง ียง วที าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว อง าร
ดํา นินงานตามโ รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏ
ใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 58

โ รง ารจางนั รียน/นั ศึ ษาทํางานในชวงปดภา รียน จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปน าจางนั รียน/นั ศึ ษา ทํางานชวงปดภา รียน (ต้ังจายจา งิน
รายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทัวไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0803/ว 897

ลงวันที่ 6 พฤษภา ม 2558

- นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3
มษายน 2558

- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ .0409.7/ว 34 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2547
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถ่ิน ปนผูดํา นิน ารซอม ซมบํารุง

รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังน้ี
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซ้ือมาใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ารศึ ษา)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจัดซ้ือ ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติที่มีอายุ าร
ใชงานไม ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ชน ระดาษ รื่อง ียน ระดาษอัด ํา นา ระดาษพิมพดีด ระดาษ
ารบอน มึ โร นียว ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้ือ รือจางพิมพ ตลอดจนนํ้าด่ืม
ํา รับบริ ารประชาชน ละวั ดุตางๆ ที่ าประ ภทรายจายน้ี ฯลฯ (ต้ังจาย

จา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ โปร รม ละอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ใ บง ารพิจารณาออ
ปน
3 ประ ภท ดังน้ี
-ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติ

มี อายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม
า ชน ผน รือจานบันทึ อมูล

-ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม
ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือ
ง ภาพ ดิม ชน อุป รณ

บันทึ อมูล ,(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk
ฯลฯ
-ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได ิ่ง องที่ใช ปน
อุป รณ ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ลับ
ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปนซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ชน นวย

ประมวล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, มนบอรด ฯลฯ) (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

าอ้ี 5 ฉ จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ าอ้ีทํางานระดับผูอํานวย าร อง จํานวน 1 ตัว ปน
าอ้ี บบมีโช า ล็ มีลอ ล่ือน นัง pvc นาด วางไมนอย วา 60 cm

ลึ ไมนอย วา 75 cm ูงไมนอย วา 113 cm จัด าโดย ืบรา าจา ทอง
ตลาด (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับ ารศึ ษา)
ตู ็บ อ ารบาน ล่ือน ระจ จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือตู ล็ บบ ต้ียชนิดบาน ล่ือน ระจ พรอมฐานรอง
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ารศึ ษา)

รุภัณฑ อมพิว ตอร

อมพิว ตอร จํานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ป้น าจัดซ้ือ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน จอ นาดไมนอย
วา 19 น้ิง ุณลั ษณะพื้นฐาน รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ (ต้ังจายจา งิน

รายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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รื่องปริ้น ตอร จํานวน 6,300 บาท

รื่องพิมพ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) ํา รับ ระดาษ นาด A3

รา า 6,300 บาท
- ใช ท โนโลยี บบพน มึ (Inkjet)
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
– มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 30

นาตอนาที(ppm) รือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm)
– มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 17 นา
ตอนาที(ppm) รือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน - ามารถใชได
ับ A3, A4, Letter, Legal ละ Custom ุณลั ษณะพื้นฐาน (รา าตาม

มาตรฐาน รุภัณฑ) ํา รับ อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม(ต้ังจายจา
งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556

รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูประ
โภ

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 78/161

Administrator
Typewritten text
-78-



รื่องอานบัตร บบ อน ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ อุป รณอานบัตร บบ อน
ประ ง (Smart Card Reader ) จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย
วา 4.8 MHz

- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย

( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ
. 2561) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับ ารศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 79/161

Administrator
Typewritten text
-79-



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,445,840 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 3,339,640 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,582,360 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 266,000 บาท

พื่อจาย ปน า
- าจาง มาบริ าร มบาน ศพด.จํานวน 2 อัตรา ต้ังไว 216,000 บาท พื่อ
จาย ปน าจาง มาบริ าร มบาน ศพด.จํานวน 2 อัตรา ใน ารทํา วาม
ะอาดบริ วณศูนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ดู ลรั ษาตนไม วน ไมประดับ
วน ยอม ละ นาม ญา ภายในบริ วณศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ต้ังจายจา งิน

รายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน)
าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ
าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ํา

พิพา ษา าจาง มาบริ ารตางๆ รือราย ารอ่ืนๆที่ า มวดรายจายน้ี
ต้ังไว 50,000 บาท ต้ังจายจา งินรายได
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
ละประถมศึ ษา)
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โ รง ารจัด าร ง ัน ีฬา อง ด็ ปฐมวัย องศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าป้ายไวนิล าใชจายใน ารต ตง จัด ถานที่ า ชา รือ า
บริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน ชน รื่อง ียง า
วั ดุ อุป รณ องรางวัล ละ าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโ รง ารจัด าร

ง ัน ีฬา อง ด็ ปฐมวัย องศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 นาที่ 43)

โ รง ารปฐมนิ ทศผูป รอง องศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าอา าร รื่องด่ืม วั ดุ อุป รณ ละ าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง
ับโ รง ารปฐมนิ ทศผูป รอง องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ต้ังจายจา งินราย

ได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

-ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง

วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 นาที่ 43)
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โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบล 
ดง ี้ ล็

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ใน ารดํา นินงานที่ ี่ยว อง ับโ รง ารปรับปรุง
ภูมิทัศนบริ วณ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็ โดย
ารปลู ไมดอ

ไมประดับ ต ตงบริ วณอา าร รียน ละบริ วณโดยรอบใ วยงาม
ปรับปรุง ละพัฒนา ภาพ วดลอม ใ มีระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอมที่ดี
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28 นาที่ 53)

โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชุมชนบานดงบัง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ใน ารดํา นินงานโ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงบัง โดยต ตงบริ วณอา าร
รียน ละบริ วณโดยรอบใ วยงาม (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผน
งาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 26 นาที่ 52)
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โ รง ารฝึ อบรม ยาวชน พื่อป้อง ัน ารจมนํ้าตาย อง ด็ ในพื้นที่ตําบลดง ี้
ล็

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ อุป รณ ละ าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโ รง ารฝึ
อบรม ยาวชน พื่อป้อง ัน ารจมนํ้าตาย อง ด็ ในพื้นที่ตําบลดง ี้ ล็
ต้ังจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง

วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 นาที่ 43)

โ รง ารมุง ูฝนวัน ง วาม ํา ร็จ อง ด็ ปฐมวัย องศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารต ตง จัด ถานที่ า ชา รือ าบริ ารวั ดุ
อุป รณที่จํา ปนใน ารจัดงาน ชน รื่อง ียง วที าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา ปน
ละ ี่ยว องใน ารจัดทําโ รง ารมุง ูฝนวัน ง วาม ํา ร็จ อง ด็ ปฐมวัน
องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ต้ังจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าร

ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 นาที่ 44)
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โ รง ารวัน ํา ัญที่ทางราช าร ํา นด ละรัฐพิธีตางๆ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าโ รง ารวัน ํา ัญที่ทางราช าร ํา นด ละรัฐพิธีตางๆ ชน วัน
ไ ว รู วันพอ วัน ม ฯลฯ พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดทําโ ร ารวัน ํา ัญ
องชาติ องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ต้ังจายจา งินรายไดโ รง ารอบรม/ประชุม

ผูป รองใน ารจัด ารศึ ษา ละ าร ล้ียงดูบุตร พื่อจาย ปน าใชจาย
ตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโ รง ารอบรม/ประชุมผูป รองใน ารจัด ารศึ ษา ละ
าร ล้ียงดูบุตร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งาน

ระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
โ รง าร ง ริม ุณธรรมจริยธรรม องศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าอา าร รื่องด่ืม วั ดุ อุป รณ ละ าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง
ับโ รง าร ง ริม ุณธรรมจริยธรรม องศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ต้ังจายจา งิน

รายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง

วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 นาที่ 44)

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 84/161

Administrator
Typewritten text
-84-



โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 1,050,360 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
1. อุด นุน ํา รับ นับ นุน าจัด าร รียน าร อน อง ศพด.ใน ัง ัด
อบต.ดง ี้ ล็ ทั้ง 3 ง จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ปน า
จัด าร รียน าร อน อัตรา นละ 1,700 บาท/ป

2. อุด นุน ํา รับอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ปฐมวัย ใน ศพด.ใน ัง ัด อบต
.ดง ี้ ล็ ทั้ง 3 ง อัตราม้ือละ 20 บาท/ น

3. อุด นุน ํา รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับ
ศพด.ใน ัง ัด อบต.ดง ี้ ล็ 3 ง จัด รร ํา รับ ด ปฐมวัย (อายุ 3-5

ป)โดยจาย ปน า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ป าอุป รณ าร
รียน อัตรา นละ 200 บาท/ป า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300

บาท/ป า ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตรา นละ 430 บาท/ป
4. อุด นุน ํา รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพ รูที่ ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน

ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว1918

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ละ นัง ือ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด มท
0816.2/ว 1636 ลงวันที่ 23 มษายน 2562
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โ รง ารอนุรั ษ ืบ าน ประ พณีไทย ปราชญทองถ่ิน ศรษฐ ิจพอ พียง ละ
ตามนโยบาย รงดวน องรัฐบาล องศูนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายที่ ี่ยว อง ับโ รง ารอนุรั ษ ืบ าน ประ พณี
ไทย ปราชญทองถ่ิน ศรษฐ ิจพอ พียง ละตามนโยบาย รงดวน อง
รัฐบาล องศูนยพัฒนา ด็ ล็

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 นาที่ 45)

ค่าวัสดุ รวม 1,757,280 บาท
วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน โดยจาย ปน าวั ดุงานบานงาน รัว ดังน้ี
. ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี

อายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม
ามารถซอม ซมใ ใชงานได ดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดัง

น้ี มอ ระทะ ตะ ลิว รอบรูป มีด วนํ้า ถาด จาน ถวยชาม ชอน
อม ระจ งา ที่นอน ตาไฟฟ้า ตานํ้ามัน ตารีด ระทะไฟฟ้า รวมถึง มอ
ุง าวไฟฟ้า ระติ นํ้ารอน
รือราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลว ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ดังน้ี บู ปรง ไม วาด มอน ผา ม ผาปูที่นอน ผาปูโตะ รือ

ราย ารอ่ืนๆ ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ
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(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
ละประถมศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

าอา าร ริม (นม) จํานวน 1,617,280 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารซ้ืออา าร ริม (นม)
- งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย
ใน ศพด. ัง ัด อบต.ดง ี้ ล็ 3 ง อัตรา นละ 7.37 บาท

- งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) จัด รร ํา รับโรง รียนใน
ัง ัด พฐ. 3 ง อัตรา นละ 7.37 บาท ต้ังจาย งินอุด นุนทั่วไป

ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6

มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

- ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 นาที่ 47
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วั ดุ ารศึ ษา จํานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ ารศึ ษา ชน ุน บบจําลองภูมิศา ตร ื่อ าร รียน าร
อนทําดวยพลา ติ ระดานล่ืนพลา ติ บาะยืด ยุน บาะมวยปลํ้า รือ

ราย ารอ่ืนๆ
ที่ า มวดรายจายน้ี ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน าร
ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละปฐมศึ ษา)

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 258,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,200 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

ตู ็บ ฟ้ม อ ารชนิดประตูบาน ล่ือน บบ ล็ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือตู ็บ ฟ้ม อ ารชนิดประตูบาน ล่ือน บบ
ล็ จํานวน 2 ลัง ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ดง ี้ ล็ (ต้ังจายจา

งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 26 นาที่ 172)
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ตูใ ชุด รุยบาน ล่ือน จํานวน 7,000 บาท

พื่อจาย ปนตูใ ชุด รุยบาน ล่ือน มีราว วนทําจา ไมมีมือจับ บบ
ฝง ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ดง ี้ ล็ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏ
ใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 27 นาที่ 172)

โตะ าอ้ี ํา รับนั รียน จํานวน 4,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือโตะ าอ้ี ํา รับนั รียน จํานวน 4 ชุด ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ชุมชนวัด นองจวง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 24 นาที่ 171)
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โตะ ินออน ฟนซี จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือโตะ ินออน ฟนซีต้ังในศูนยพัฒนา ด็ ล็ พื่อ ปนที่น่ัง
อยรับ ด็ ํา รับผูป รอง จํานวน 4 ตัว ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต

.ดง ี้ ล็ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียน ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 25 นาที่ 172)

ผงระ นง PVC ํา รับจัดบอรด จัดนิทรรศ าร จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ผงระ นง PVC ํา รับจัดบอรด จัดนิทรรศ าร ํา รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ดง ี้ ล็ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28 นาที่ 172)
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อร บบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 36,400 บาท

พื่อจัดซ้ือ รื่องปรับอา าศ บบติดผนัง (ระบบ Inverter) นาดไมตํ่า
วา 24,000 บีทียู จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐานตามบัญชีรา า

มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2561

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
- ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 21 นาที่ 170

รุภัณฑ อมพิว ตอร

รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน
(จอ นาดไมนอย วา 19 น้ิว) ุณลั ษณะพื้นฐาน (รา าตามมาตรฐาน
รุภัณฑ) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชุมชนวัด นองจวง (ต้ังจายจา งินราย

ได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22 นาที่ 171)
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รื่องปริ้น ตอร จํานวน 6,300 บาท

รื่องพิมพ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) ํา รับ ระดาษ นาด A3

รา า 6,300 บาท
- ใช ท โนโลยี บบพน มึ (Inkjet)
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
– มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 30

นาตอนาที(ppm) รือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm)
– มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 17 นา
ตอนาที(ppm) รือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน - ามารถใชได
ับ A3, A4, Letter, Legal ละ Custom ุณลั ษณะพื้นฐาน (รา าตาม

มาตรฐาน รุภัณฑ) ํา รับ อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม ต้ังจายจา
งินรายได (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียน ละประถมศึ ษา)
ปนไปตาม
- นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556

รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูประ
โภ

รื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 VT ํา รับศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ชุมชนวัด นองจวง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 23 นาที่ 171)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ

โ รง าร ง ริม าร รียนรู ด็ ปฐมวัย ทองถ่ินไทย ผาน าร ลน( นาม ด็ ลน
รางปญญา)

จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน ารในโ รง าร ง ริม าร รียนรู ด็ ปฐมวัยทองถ่ิน
ไทย ผาน าร ลน( นาม ด็ ลน รางปญา) (ตังัจายจา งินรายได ปรา ฎใน
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,848,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,848,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 2,848,000 บาท

พื่อจาย ปน าอุด นุน ํา รับ นับ นุอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียนใน
ัง ัด

( พฐ.) 3 ง อัตราม้ือละ 20 บาทตอ น จํานวน 200 วัน ต้ังจาย งินอุด นุน
ทั่วไป
-โรง รียนชุมชนวัด นองจวง ต้ังไว 812,000 บาท พื่อจาย ปน าอา าร
ลางวัน

จํานวน 200 วัน จํานวนนั รียน 203 น ต้ังจาย งินอุด นุนทั่วไป
-โรง รียนบานดงบัง ต้ังไว 808,000 บาท พื่อจาย ปน าอา าร ลางวัน
จํานวน 200 วัน จํานวนนั รียน 202 น ต้ังจาย งินอุด นุนทั่วไป
-โรง รียนชุมชนบาน อน วาง ต้ังไว 1,228,000 บาท พื่อจาย ปน าอา าร
ลางวัน

จํานวน 200 วัน จํานวนนั รียน 307 น

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,197,200 บาท

งบบุคลากร รวม 927,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 927,700 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 282,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอ่ืนๆ ที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ
พนั งาน วนตําบล ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ปราจีนบุรี รื่อง ลั ณฑ ละ ง่ือนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ ทน
อ่ืนฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนา ม 2559 ละพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน)

โดย ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผน
งาน าธารณ ุ )

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 8,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน)โดย ํานวณต้ังจายไว จํานวน 12 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท.
ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทอง

ถ่ิน ไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547

ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3 /ว 28 ลงวัน
ที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทาง ารปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า
ตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน าร ํา นดใ าราช าร รือพนั งาน วน
ทองถ่ิน ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย ดือน ทา ับอัตรา
งินประจําตํา นง ละ ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถ่ินลู จาง ละ
พนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถ่ิน ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร
รองชีพชั่ว ราว าราช าร ละลู จางประจํา อง วนราช าร ํานวณต้ัง

จายไว จํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ุ )
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าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 555,900 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตําบล ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ฉบับ
ที่ 3

ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง .จ. .ท. ละ .อบต
. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561 -2563 ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน
ผนงาน าธารณ ุ )

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 81,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน)โดย ํานวณต้ังจายไว จํานวน 12 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท.
ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทอง

ถ่ิน ไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547

ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3 /ว 28 ลงวัน
ที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทาง ารปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า
ตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน าร ํา นดใ าราช าร รือพนั งาน วน
ทองถ่ิน ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย ดือน ทา ับอัตรา
งินประจําตํา นง ละ ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถ่ินลู จาง ละ
พนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถ่ิน ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร
รองชีพชั่ว ราว าราช าร ละลู จางประจํา อง วนราช าร (ต้ังจายจา
งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ )

งบด้าเนินงาน รวม 1,202,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 219,000 บาท

1. พื่อจาย ปน าปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป องอา า มั ร
บริบาลทองถ่ิน ต้ังไว 144,000 บาท ปนไปตาม (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถ่ิน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน ละ าร บิ าใชจาย พ.ศ. 2562

2. พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ิน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน
ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปน

รายจายอ่ืน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29

พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380

ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นด
งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
ํา รับพนั งาน วนทองถ่ิน ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2558

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั

ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นดประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถ่ินที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติโดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ต้ัง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารในที่ต้ัง ํานั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงาน
นอ ที่ต้ัง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนอ วลาราช ารนอ ที่ต้ัง ํานั งาน
รือโดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ

ปฏิบัติงานน้ันนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบลดวยระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา

ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

า ชาบาน จํานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน ใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ์ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน
พ.ศ. 2551 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว
ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง าร

ตางๆ ที่ ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พนั งาน วนทองถ่ิน(ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0421.3 /ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013

ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท 0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9

ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน
รือ นัง ือ ารตางๆ ที่ ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร าด ารไอโอดีน อง ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร าด
ารไอโอดีน อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี โดยจาย
ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปด ละ
ปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณ

วิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าจัดซ้ือวั ดุ
ละอุป รณทาง าร พทย าใชจายอ่ืนที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา

โ รง าร (ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
. .2561

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 1
นา 7)
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โ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร มาลา รีย อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราช ุมารี

จํานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร
มาลา รีย อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี โดยจาย ปน
าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปด ละ

ปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณ

วิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าจัดซ้ือวั ดุ
ละอุป รณทาง าร พทย าใชจายอ่ืนที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา

โ รง าร (ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
. .2561

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 3
นา 8)

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:32 นา : 100/161

Administrator
Typewritten text
-100-



โ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร นอนพยาธิ อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จํานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารพระราชดําริ าร วบ ุมโร
นอนพยาธิ อง ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี โดยจาย

ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปด ละ
ปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณ

วิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าจัดซ้ือวั ดุ
ละอุป รณทาง าร พทย าใชจายอ่ืนที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา

โ รง าร (ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
. .2561

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 2
นา 7)
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โ รง ารรณรง ง ริมปลู ฝงจิต ํานึ  ารบริ ารจัด าร ยะมูลฝอยในพื้นที่
ตําบลดง ี้ ล็

จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารรณรง ง ริมปลู ฝง
จิต ํานึ ารบริ ารจัด าร ยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลดง ี้ ล็ โดยจาย ปน
าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปด ละ

ปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม า มนา ุณ

วิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าใชจายอ่ืนที่จํา
ปน ํา รับ ารจัดทําโ รง าร (ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏใน ผน
งาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มือง(ฉบับที2่) พ.ศ.2560

-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด าร ยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ต. . 2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16

ม รา ม 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มี.
. 2561

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 62)

โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บาตามพระปณิธาณ
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอั ราช ุมารี

จํานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ
จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี โดยจาย ปน าใชจาย
ี่ยว ับ าร ํารวจ อมูลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ารต ตง ถาน

ที่ าใชจายในพิธี ปด ละปด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย
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อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวาง
ละ รื่องด่ืม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้าย

ประชา ัมพันธ าจัดซ้ือวั ซีน ไซริง พลา ติ พรอม ็ม ยา ุม ํา นิด าใช
จายอ่ืนที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทําโ รง าร (ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่ว
ไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติโร ติดตอ พ.ศ. 2523 ประ อบ ับประ าศ ระทรวง
าธารณ ุ รื่อง ชื่อโร ติดตอ ละอา าร ํา ัญ

- พระราชบัญญัติโร พิษ ุนั บา พ.ศ. 2535

-พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12

ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง ารดํา นินงานป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั
บา
- นัง ือ รมดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 940 รื่อง อ วามรวมมือ รงรัด าร
ําจัดโร พิษ ุนั บาในพื้นที่ ี่ยง

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24

ุมภาพันธ 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวัน
ที่ 31 มีนา ม 2560

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 0120 ลงวันที่ 12

ม รา ม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 1042

ลงวันที่ 10 มษายน 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1175 ลง
วันที่ 25 มษายน 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
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- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5 /ว 4052 ลงวันที่ 14

ธันวา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3 /ว 1049

ลงวันที่ 15 มีนา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3 /ว 1795

ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 นา 60

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปน
- าจัดซ้ือถัง ยะ ปย (ถัง ยะตัด นถังออ )
จํานวน 14 มูบาน รวม 700 ใบ
- าจัดซ้ือถัง ยะพลา ติ นาดไมนอย วา 120 ลิตร
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ไ
พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตาม วามในมาตรา 67

- นัง ือจัง วัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.4/5311 ลง พ. .62

- พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 80,000 บาท
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พื่อจาย ปน
- าจัดซ้ือทรายอะ บท ปน งิน 50,000 บาท
- าจัดซ้ือยาพน มอ วัน ปน งิน 30,000 บาท
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ ุ )

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ.2535

-พระราชบัญญัติ ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

งบลงทุน รวม 67,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,500 บาท
รุภัณฑ าร ษตร

รื่องพน มอ วัน จํานวน 59,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ รื่องพน มอ วัน จํานวน 1 รื่อง
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ปริมาณ ารฉีดพนนํ้ายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุนํ้ายาไมนอย วา 6 ลิตร
3) ําลัง รื่องยนตไมนอย วา 25 รงมา
จัดซ้ือตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณธันวา ม 2561

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป
าธารณ ุ )
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รุภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องปริ้น ตอรมัลติฟง ชันอิง จ็ท จํานวน 7,800 บาท

พื่อจัดซ้ือ รื่องปริ้น ตอรมัลติฟง ชันอิง จ็ท
- ี องปริ้นทภาพ ปริ้น ี
- ประ ภท รื่องปริ้น ตอร รื่องปริ้น ตอรมัลติฟง ชั่นอิง จ็ท
- รูป บบ ระดาษที่รองรับ
ได Legal, 8.5 x 13 ", Letter, A4, 195 x 270 mm, B5, A5, A6, 100 x
148 mm, B6, 5 x 7 ", 4 x 6 ", Envelopes #10, DL, C6

- วามละ อียดใน ารพิมพ ูง ุด (dpi) 5,760 x 1,440 dpi
- พิมพ อง นาอัตโนมัติ Yes

- วาม ร็วใน ารพิมพ นาด A4 ( าวดํา) 10.5 ภาพ/นาที (ipm)

- วาม ร็วใน ารพิมพ นาด A4 ( ี) 5 ภาพ/นาที (ipm)

- ฟง ชั่น าร น CIS

- วามละ อียด าร น 1,200 x 2,400 dpi
- วาม ร็วใน าร น ( ี) 28 วินาที
- วามละ อียด ารถาย อ าร 1440 x 720 dpi
- วาม ร็ว ารถาย อ าร ( าวดํา) 7.7 ภาพ/นาที (ipm)

- วาม ร็ว ารถาย อ าร ( ี) 3.8 ภาพ/นาที (ipm)

- ารพิมพไร อบ 1

- าร ชื่อมตอ รื่องพิมพ USB 2.0 / Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-
Fi Direct
- USB Direct-Print 1

- ารพิมพผานWi-fi 1

- ารพิมพผานมือถือ 1

- นาจอ ดงผล LCD 1.4 In. Colour Panel
- ระบบปฏิบัติ ารที่ใชรวม ัน
ได Windows XP / XP Professional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1

/ 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Mac OS X
10.6.8 or later
- มึ ที่ ามารถใชรวม ันได (มาตรฐาน) T03Y100 – 400

- ารรับประ ัน 2 ป ต็ม รือ 30,000 ผน ( ลว ตระยะใดถึง อน)
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อุป รณอานบัตร บบอ น ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย

( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน
มีนา ม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562 )
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ ุ )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,422,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,094,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,094,000 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 649,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
ใ พนั งาน วนตําบล จํานวน 2 ตํา นง ได
1. ตํา นงนั บริ ารงาน วั ดิ าร ัง ม
2. ตํา นง นั พัฒนาชุมชนปฏิบัติ าร
(ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ัง ม ง ราะ )

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงใ พนั งาน วนตําบล 1 ราย
1.นั บริ ารงาน วั ดิ าร ัง ม (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )
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าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 370,100 บาท

พื่อจาย ปน
- าจางพนั งานจางตามภาร ิจ ตํา นง ผูชวย จาพนั งานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- าจางพนั งานจางทั่วไป ตํา นง นงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 32,400 บาท

พื่อจาย ปน
- า รองชีพชั่ว ราว ใ พนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 1 อัตรา
- า รองชีพชั่ว ราว ใ พนั งานจางทั่วไป ตํา นง นงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

งบด้าเนินงาน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง ปน รณี
พิ ศษ (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ัง ม ง ราะ )

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

า ชาบาน จํานวน 108,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน องพนั งาน วนตําบลจํานวน 2 ราย
ต้ังจายจา งินรายได (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตําบล
(ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ัง ม ง ราะ )

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
- าจาง มาบริ าร ต้ังไว 10,000 บาท ชน าจาง มา บ าม
ัมภาระ รือ าจาง นยาย ิ่ง องที่ ปนทรัพย ิน อง อบต. าจางถาย
อ ารตางๆใน รณีที่ไม ามารถถาย อ ารได า า ลม า าป าจาง
มา ดิน ายไฟ าย อมพิว ตอร าจาง มาซอม ซมทรัพย ินอ่ืน า

จางบริ ารอ่ืนที่มี วามจํา ปน (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

- าโฆษณา ละ ผย พร ต้ังไว 10,000 บาท ชนจาง มาโฆษณา ละ ผย
พร าว าร รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน ป้ายประชา ัมพันธ ไวนิลพรอมอุป รณ

ติดต้ังทํา ผนพับ รือ ื่อตางๆ
(ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ
ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657

ลงวันที่ 16 . . 2556 รื่องรูป บบ ารจํา น ประ ภทรายรับ รายจาย
งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่ว
ไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา
นาที่ทองถ่ิน ไ (ฉบับที่2) (ฉบับที3่) พ.ศ.2559

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

าบํารุงรั ษาซอม ซม รุภัณฑ ต้ังไว 20,000 บาท ชน ตู โตะ
รื่อง อมพิว ตอร รื่องปรับอา าศ รืออ่ืนๆ ที่ าประ ภท

รายจายน้ี (ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ัง ม ง ราะ งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657

ลงวันที่ 16 . . 2556 รื่องรูป บบ ารจํา น ประ ภทรายรับ รายจาย
งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 345,700 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โ รง าร รอบ รัวอบอุนชุมชน ม ็ง จํานวน 50,000 บาท

โ รง าร ราง ัมพันธภาพใน รอบ รัวตําบลดง ี้ ล็ ต้ังไว 50,000 บาท
- ปน าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง าร รอบ รัวอบอุน ชุมชน ม ็ง
ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม าวิทยา ร าป้าย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม

ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) นา 54 ลําดับที่ 1
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมผู ูงอายุตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 40,000 บาท

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมผู ูงอายุตําบลดง ี้ ล็ ต้ังไว 40,000 บาท
- ปน าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมผู ูงอายุตําบล
ดง ี้ ล็ ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม าวิทยา ร
าป้าย ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) นา 55 ลําดับที่ 5
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )

โ รง ารรอยรั ดวงใจ วงใย นพิ าร จํานวน 50,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง ารรอยรั ดวงใจ วงใย นพิ าร
ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม าวิทยา ร าป้าย ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) นา 54 ลําดับที่ 2
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )
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โ รง ารวัยใ  ใ ใจทําดี ป5 จํานวน 50,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง ารวัยใ ใ ใจทําดี ป5

ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม าวิทยา ร าป้าย ฯลฯ
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561ถึง2565) นา 54 ลําดับที่ 3
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )

โ รง าร ง ริมอาชีพตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 50,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง าร ง ริมอาชีพตําบลดง ี้ ล็
ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม าวิทยา ร าป้าย ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561ถึง2565) นา 161 ลําดับที่ 1
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

าวั ดุ ํานั งาน ต้ังไว 50,000 พื่อจาย ปน าซ้ือ ิ่ง อง รื่องใช 
จํานวน 50,000 บาท ตางๆ ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า อุป รณ รื่อง ียน
ตางๆ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร
ัง ม ละ ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559

-พรบ. ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 20,000 บาท

-วั ดุโฆษณา ละ ผย พร ต้ังไว 20,000 บาท พื่อจาย ปน าจัดทําป้ายไว
นิล ป้ายประชา ัมพันธตางๆ ี ปรงทา ี พู ัน ละวั ดุอ่ืนที่ ี่ยว อง
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559

-พรบ. ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

วั ดุ อมพิว ตอร ต้ังไว 30,000 บาท พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ
วั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนซีดี มึ พิมพ มา ียบอรด
าย LAN ละวั ดุอ่ืนๆ ที่ ี่ยว อง (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน
วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม ละ ัง ม ง ราะ )

ปนไปตาม  
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559

-พรบ. ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

าอ้ีทํางานพนั พิง จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว
โดยมี ุณลั ษณะ ดังน้ี

1. ปน าอ้ี นังบุนวม มีพนั พิง มีที่วาง น
2.มีลอ ล่ือน
- ปนไปตาม ผนทองถ่ิน (พ.ศ.2561ถึง2565) นา 167

- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559

-พรบ. ารจัดซ้ือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน วั ดิ าร ัง ม งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ )
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รุภัณฑ อมพิว ตอร

อุป รณอานบัตร บบ อน ประ ง (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ อุป รณอานบัตร บบ อน
ประ ง (Smart Card Reader ) จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังน้ี
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย

(จัดซ้ือตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ พื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ. 2561)

(ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน ัง ม ง ราะ
งาน วั ดิ าร ละ ัง ม ง ราะ )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,531,373 บาท

งบบุคลากร รวม 1,310,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,310,200 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 714,100 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอ่ืนๆ ที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ
พนั งาน วนตําบล ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ปราจีนบุรี รื่อง ลั ณฑ ละ ง่ือนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ ทน
อ่ืนฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนา ม 2559 ละพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน)

โดย ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผน
งาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)
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งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นงบริ าร อํานวย
ารตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอ่ืน (ฉบับ

ที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559 ละพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล
วนทองถ่ินพศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบ

ประมาณ 2561 - 2565 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณต้ังจาย
ไว จํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 510,900 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตําบล ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่
2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ฉบับที่ 3

ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง .จ. .ท. ละ .อบ
ต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561 -2563 ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผน
งาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 43,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2542 ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน ตําบลจัง วัด
ปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง ละพนั งานจาง ององ ารบริ าร วนตําบล ไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ละประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดปราจีนบุรี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ

พนั งานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 นัง ือ ํานั งาน
.จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบประมาณ 2561 -2563 ละฉบับ

ไ พิ่ม ติม) ํานวณต้ังจายไวจํานวน 12 ดือน (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชุมชน)

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:33 นา : 116/161

Administrator
Typewritten text
-116-



งบด้าเนินงาน รวม 1,303,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 83,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ิน พนั งานจาง (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชุมชน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ
ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29

พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจําป พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380

ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นด
งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
ํา รับพนั งาน วนทองถ่ิน ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2558

- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั

ณฑ ง่ือนไ ละวิธี าร ํา นดประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยุดราช าร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ
ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409

ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่ได
รับ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่ว
ไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

ปนไปตาม
-พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่

ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554

-ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร พ.ศ. 2560

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร อง
พนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร อง
พนั งาน วนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน า
(1) าจาง มาบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชา

ทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ าร
อ่ืนๆ ที่ าลั ษณะรายจายประ ภทน้ี าติดต้ังไฟฟ้า าติดต้ังประปาฯ าติด
ต้ังโทรศัพท าติดต้ัง รื่องรับ ัญญาณตางๆ รือ าจาง มาอ่ืนๆที่จํา ปน
(2) าจาง มาทําป้ายประชา ัมพันธตางๆ ชน าโฆษณา ละ ผย พร ราย
จาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย

ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ
(3) าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20

มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ล้ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รือ

อนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ
ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 1,050,000 บาท

- พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาวั ดุ รุภัณฑ ทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ ชน รื่อง อมพิว ตอร รื่องปริ้น ตอร รื่องปรับ
อา าศ ตู โตะฯลฯ
ต้ังไว 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา รือซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ต้ังไว 700,000 บาท พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา รือ ซอม ซมถนนลู รังพรอม
ปรับ รดถนน อน รีต ( ล.) ยางมะตอย ํา ร็จรูป อา าร ถานที่ ที่อยูใน
วามดู ล อง อบต. รืออยูใน วามรับผิดชอบ อง อบต.

- าจาง มาบํารุงรั ษาซอม ซมฝายนํ้าลนภายในตําบล 300,000 บาท

ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6

ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20

มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
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ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุ ํานั งาน ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอ้ีพลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าต้ัง ( ระดาน

ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปดประ าศ ผน

ป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจาราจร รือ ผนป้าย
ตางๆ มูล่ี มานปรับ ง (ตอผ่ืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าต้ัง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้านาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ

ปรินท ทป พี วี ซี บบใ นํ้ายาลบ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ า

ราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้ือ รือจางพิมพ อง
ใชใน ารบรรจุ ีบ อ นํ้ามัน ไ ี้ผ้ึง นํ้าด่ืม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:33 นา : 122/161

Administrator
Typewritten text
-122-



วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

วั ดุ อ ราง จํานวน 30,000 บาท
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พื่อจาย ปน าวั ดุ อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด

ไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน โดยจาย ปน าวั ดุ อ ราง ดังน้ี
1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ไม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ล่ือย วาน บไ ไม ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ด่ิง วาน โถ วม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี ปูน าว ฯลฯ
3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษา ทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังน้ี ทอนํ้า ละอุป รณประปา ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ (ต้ังจายจา งิน

รายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ
ละชุมชน)
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม

ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ผน รือจานบันทึ
อมูล ฯลฯ

(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี อุป รณบันทึ
อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่ือง าย บิล โปร รม ละ

อ่ืนๆที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังน้ี ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board)
มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
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พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ตน รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล
(Optical) ปนตน ฯลฯ

ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภท

รายจายตามงบประมาณ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

งบลงทุน รวม 918,173 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องอานบัตร บบ อน ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
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พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ อุป รณอานบัตร บบ อน
ประ ง (Smart Card Reader ) จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ามารถอาน ละ ียน อมูลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย
วา 4.8 MHz

- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด

5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ประจําป พ.ศ
. 2561) (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชุมชน)

ปนไปตาม
- นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ
- ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 นาที่ 163

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 917,473 บาท
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า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

โ รง าร อ รางโรงจอดรถอง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล จํานวน 196,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร อ รางโรงจอดรถอง ารบริ าร
วนตําบลดง ี้ ล็ โดยมีรายละ อียด งานดังน้ี 

1. งานฐานรา
 - ดิน ุด ละดินถม ลับ ืน 11.34 ลบ.ม.
 - อน รีต ยาบ 1.38 ลบ.ม.
 - ทราย ยาบ 1.38 ลบ.ม. 
 - ดินถม 8.59 ลบ.ม.
2. งานโ รง ราง
 - อน รีตโ รง ราง 3.89 ลบ.ม
 - งานไม บบ 7.19 ตร.ม.
 - ตะปู 2.00 .
3. งาน ล็ ริม
 - ล็ RB 6 มม. 0.02 ตัน   
 - ล็ RB 12 มม. 0.16 ตัน
 - ลวดผู ล็  5.00 .
 - า รงผู ล็  0.18 ตัน
4. งานโ รง ราง ลัง า  
 - ล็ นผานศูนย ลาง 3 น้ิว5.00 ทอน
 - ล็ นผานศูนย ลาง 2 น้ิว 21.00 ทอน
 - ล็ ลอง 1 น้ิว x 2 น้ิว 17.00 ทอน
 - ลัง า มทัลชี  115.50ตร.ม
5. งานพื้น  
 - พื้น ล. 19.33 ลบ.ม.
6. งานผนัง
 - ผนัง ออิฐบล็อ
7. งานฝ้า พดาน
 - ฝ้า พดาน ยิบซ้ัมบอรด ชนิด ัน วามชื้น นา 8 มม.
8. งานทา ี
 - ทา ี ัน นิมื105.00 ืตร.ม. 
9. งานไฟฟ้า
 - โ มไฟ FLUOPESCENT 2 x 36 W. 
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 - วิตซ ด่ียว นาด 16 A - 250 V.
 - ตารับ ู 16 A - 250 V.
 - ายไฟฟ้า VAF าย บน น ู รงดัน 300 โวลต นาด 2 x 1.0 ตร.มม.
ต้ังจายจา งินรายได ผนงาน ะชุมชนงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะชุมชน
รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 2

นา 9

โ รง าร อ ราง องนํ้าอง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 192,000 บาท
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พื่อใช ปน าใชจาย โ รง าร อ ราง องนํ้า อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้
ล็ ดังน้ี

1.งานฐานรา
- ดิน ุด ละดินถม ลับ ืน 1.25 ลบ.ม.
- อน รีต ยาบ 0.15 ลบ.ม.

 - ทราย ยาบ 0.20 ลบ.ม.
 - ดินถม 0.20 ลบ.ม.
2.งานโ รง ราง
 - อน รีตโ รง ราง 4.00 ลบ.ม.
 - งานไม บบ 20.00 ตร.ม.
 - ตะปู 2 .
3.งาน ล็ ริม
 - ล็ RB 6 มม. 0.08 ตัน
 - ล็ RB 9 มม. 0.08 ตัน
 - ลวดผู ล็ 3.00 .
4.งานโ รง ราง ลัง า
 - า ํา ร็จรูป 4" x 4" ยาว 5 มตร 10.00 ตน
 - ล็ ลอง 1" x 3" 8.00 ทอน

 - ล็ ลอง 1" x 2" 10.00 ทอน
 - ลัง า มทัลชีท 48.00 ตร.ม.
5.งานพื้น
 - พื้น ล. 8.25 ตร.ม.
6.งานผนัง
 - ผนัง ออิฐบล็อ ฉาบปูน 101.00 ตร.ม.
7.งานฝ้า พดาน
 - ฝ้า พดาน ยิบซ้ัมบอรด ชนิด ัน วามชื้น นา 8 มม.
8.งานทา ี
 - ทา ี ัน นิม 40.00 ตร.ม.
9.งานไฟฟ้า
 - โ มไฟ FLUORESCENT 1 x 18 W. 4.00 ชุด
 - วิตซ ด่ียว นาด 16A – 250V 4.00 ชุด
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 - ตารับ ู นาด 16A – 250V 4.00 อัน
 - ายไฟฟ้า VAF าย บน น ู รงดัน 300 โวลต นาด 2 x 1.0 ตร. มม
. 1.00 มา
10.งาน ุ ภัณฑ
 - ที่ใ ระดาษชําระ 3.00 ชุด
 - ายฉีดชําระ 3.00 ชุด
 - อางลาง นาชนิด วนผนัง 3.00 ชุด
 - ระจ งา รอบอะลูมิ นียม 3.00 ชุด
 - ผนตะ รง รองผงชนิดดับ ล่ิน 3.00 อัน
 - โถฉี่ ผูชาย 3.00 ชุด
 - โถชั โ ร 2.00 ชุด
 - โถ วม บบน่ังยอง 1.00 ชุด
 - บอ รอะ ํา ร็จรูป 2.00 อัน
รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 4

นา 9

โ รง ารตอ ติม อง รัวอง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 103,000 บาท
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พื่อใช ปน าใชจาย โ รง ารตอ ติม อง รัว อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้
ล็ ดังน้ี

1.งานฐานรา
- ดิน ุด ละดินถม ลับ ืน 1.48 ลบ.ม.
- อน รีต ยาบ 0.27 ลบ.ม.

 - ทราย ยาบ 0.05 ลบ.ม.
 - ดินถม 1.16 ลบ.ม.
2.งานโ รง ราง
 - า ล็ นาด นผาศูนย ลาง 3" ยาว 3 มตร 2.00 ตน
 - อน รีตโ รง ราง 3.10 ลบ.ม.
 - งานพื้น ํา ร็จ
 - งานไม บบ 3.60 ลบ.ฟ.
 - ตะปู 1.30 .
3.งาน ล็ ริม
 - ล็ RB 6 มม. 0.01 ตัน
 - ล็ RB 9 มม. 0.01 ตัน
 - ลวดผู ล็ 1.00 .
 - า รงผู ล็ 0.11 ตัน
4.งานโ รง ราง ลัง า
 - ล็ ลอง 100 x 50 x 3.2 มม. 2.00 ทอน

 - ล็ ลอง 25 x 25 x 1.6 มม. 3.00 ทอน
 - ซีลาย 5.00 ทอน
 - ลัง า มทัลชีท 25.37 ตร.ม.
5.งานพื้น
 - พื้น ล. 3.54 ตร.ม.
6.งานผนัง
 - ผนัง ออิฐบล็อ ฉาบปูน 23.90 ตร.ม.
 - ผนังลวดตา าย 18.80 ตร.ม.
7.งานฝ้า พดาน
 - ฝ้า พดาน ยิบซ้ัมบอรด ชนิด ัน วามชื้น นา 8 มม.
8.งานทา ี
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 - ทา ี ัน นิม 20.00 ตร.ม.
9.งานไฟฟ้า
 - โ มไฟ FLUORESCENT 2 x 36 W. 1.00 ชุด
 - วิตซ ด่ียว นาด 16A – 250V 1.00 ชุด
 - ตารับ ู นาด 16A – 250V 1.00 อัน
 - ายไฟฟ้า VAF าย บน น ู รงดัน 300 โวลต นาด 2 x 1.0 ตร. มม
. 1.00 มา
รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 3

นา 9

า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ
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โ รง ารปรับปรุง ตอ ติม อง ็บ อง องนํ้า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชุมชนวัด นอง
จวง

จํานวน 426,473 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง ารปรับปรุง ตอ ติม อง ็บ อง อง
นํ้า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ นองจวง โดยมีรายละ อียด ดังน้ี
1.งานฐานรา
ดิน ุด ละดินถม ลับ ืน 3.04 ลบ.ม.
อน รีต ยาบ 0.10 ลบ.ม.

ทราย ยาบ 0.10 ลบ.ม.
ดินถม 35 ลบ.ม.
2.งานโ รง ราง

า ล. ํา ร็จรูป นาด 5 น้ิว x 5 น้ิว ยาว 4 มตร
อน รีตโ รง ราง 2.45 ลบ.ม.

งานไม บบ 8.95 ตร.ม.
ตะปู 4.02 .
3.งาน ล็ ริม

ล็ RB 6 มม. 0.05 ตัน
ล็ RB 9 มม. 0.05 ตัน

ลาดผู ล็ 5.00 .
า รงผู ล็ 0.10 ตัน

4. งานโ รง ราง ลัง า
ล็ ลวง ี่ ล่ียมจัตุรั 1 * 1 * 1.2 มม. 21 ทอน
ล็ ซี 100 * 50 * 20 * 2.3 มม.
ลัง า ระ บื้องลอน ู 150 ผน
รอบ าง ระ บื้อง อน รีต 10 ผน

ตะปูยึด ระ บื้องลอน ู 280 ผน
ชิงชายไม ฌอรา นาด 1 * 6 น้ิว 31 ม.
ชิงชายไม ฌอรา นาด 1 * 8 น้ิว 31 ม.
5.งานพื้น
พื้น . .ล. 6.00 ลบ.ม.
พื้น . .ล. ปู ระ บื้อง รือบ ( ยาบ) นาด 8*8 น้ิว 12 ลบ.ม.
6.งานผนัง
งานผนัง ออิฐบล็อ ฉาบปูน 66 ตร.ม.
ผนัง ออิฐบล็อ ปู ระ บื้อง ลือบ ( ยาบ) นาด 8 * 10 น้ิว
7 งานฝ้า พดาน
ฝ้า พดานยิปซ่ัมบอรด นา 9 มม. 93.30 ตร.ม.
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ฝ้า พดานยิปซ่ัมบอรด ชนิด ัน วามชื้น นา 9 มม. 12 ตร.ม.
8. งานทา ี
ทา ีนํ้าพลา ติ 132.00 ตร.ม.
ทา ีนํ้ามัน 79.00 ตร.ม.

9.งานประตู- นาตาง
D1 (ประตูบานไมอัด ั ) พรอมอุป รณ 2 ชุด
D3 (ประตูบานไมอัด ั ) พรอมอุป รณ 2 ชุด
D2 (ประตู PVC) พรอมอุป รณ 4 ชุด
W1 ( นาตางอลูมิ นียม) พรอมอุป รณ 4 ชุด
10. งานไฟฟ้า
โ มไฟฟลูออ ร ซนต 2 * 36 W. 3 ชุด
โ มไฟฟลูออ ร ซนต 1 * 18 W. 4 ชุด
วิทช ด่ียว นาด 16A - 250V 6 ชุด
ตารับ ู นาด 16A 250V มตร 6 ชุด
ายไฟฟ้า vaf าย บน น ู รงดัน 300 โวลท นาด 2 * 1.0 ตร. มม. 3

มา
11. งาน ุ ภัณฑ
โถ วม (ชั โ ร ) มีถังพั นํ้า ลือบ าว( อง ด็ ) 3 ชุด
โถ วมชั (โ ร ) มีถังพั นํ้า ลือบ าว ( องผูใ ญ) 1 ชุด
อางลาง นา 1 ชุด
ที่ใ ระดาษชําระ 4 ชุด
ายฉีดชําระ 4 ชุด
ระจ งา รอบอลูมิ นียม 1 ชุด
ผนตะ รง รองผงชนิดดับ ล่ิน 4 อัน

ราวจับ ตน ล ชุบโ ร ม่ียม 4 อัน
บอ าะ-บอซึม 2 อัน
12 งานระบบ ุ าภิบาล
งาน ดินทอ วม 4 จุด
งาน ดินทอรูนํ้าทิ้ง 4 จุด
งาน ดินทอนํ้าดี 4 จุด
งาน ดินทออา าศ 2 จุด
ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
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ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ 15

นาที่ 48

งานไฟฟ้าถนน รวม 360,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท
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พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าบํารุงรั ษาซอม ซม อ ระจาย าวภายในตําบลดง ี้ดง ี้ ล็ ( ียง
ตาม าย) 50,000 บาท (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6

ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช อย ละ
า าธารณูปโภ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปน้ี
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
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ภัย าติดต้ัง ปนตน
โดยจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ดังน้ี
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน
นาน รือ ม่ือนําไปใชงาน ลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ
ใชงานไดดัง ดิม รือซอม ซม ลวไม ุม า ดังน้ี ไมโ รโฟน าต้ัง
ไมโ รโฟน ัว รงไฟฟ้า รื่องวัด ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร
ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฯลฯ

(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ได ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ม่ือใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปล่ียน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
น้ี ฟว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปล๊ั ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถวย ายอา าศ า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ

าอา าศ ํา รับวิทยุ รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม อุป รณ
ไฟฟ้า ฯลฯ ใชใน ํานั งาน ละพื้นที่ที่อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็ รับ
ผิดชอบ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
ได ิ่ง องที่ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังน้ี ดอ ลําโพง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ

ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ
รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน) ( องชาง)

วั ดุ รื่อง ตง าย จํานวน 50,000 บาท
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พื่อจาย ปน าจัดซ้ือ ิ่ง อง รื่องใชตางๆ รื่อง ตง าย องพนั งาน งาน
ไฟฟ้า ชน รอง ทา ซฟต้ี ชุดป้อง ันไฟฟ้า ระ ป๋า รื่องมือ มว ัน
ดด วนป้อง ัน ายตา ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน ะ
ละชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 850,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 850,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร จํานวน 850,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา ําจัด ยะมูลฝอยในระบบฝง ลบตาม ลั
ุ าภิบาล ที่ ็บจา อา ารบาน รือน ละบริษัทใน ตพื้นที่ตําบลดง ี้
ล็ ใ ทศบาล มืองปราจีนบุรี (ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน
ะ ละชุมชน งาน ําจัด ยะมูลฝอย ละ ิ่งปฏิ ูล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 106,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 106,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โ รง าร อบต.ดง ี้ ล็  พบประชาชน จํานวน 56,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโ รง าร อบต.ดง ี้ ล็ พบ
ประชาชน ชน
(๑) าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่
(๒) าใชจายในพิธี ปด ละปดโ รง าร
(๓) าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ
(๔) าประ าศนียบัตร
(๕) าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ
(๖) า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรมตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๗) าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร
(๘) า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรมตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๙) า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม ตาม
ิจ รรม องโ รง าร

(๑๐) า อง มนา ุณใน ารดูงาน ตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๑๑) าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม
(๑๒) า มนา ุณวิทยา ร
(๑๓) าอา าร
(๑๔) า ชาที่พั
(๑๕) ายานพา นะ
(๑๖) าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารดํา นิน ารตามโ รง าร
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ราง วาม ม ็ง องชุมชนงาน ง

ริม ละ นับ นุน วาม ม ็งชุมชน)

ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4 /ว 856 ลงวันที่ 12

มีนา ม 2553

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ ว 179

ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3 /ว1921

ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 1 นา 56
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โ รง ารจัด วทีประชุมประชา ม ชิงปฏิบัติ ารระดับ มูบาน ละระดับตําบล พื่อ
จัดทํา รือทบทวน ารจัดทํา ผนพัฒนาทองถ่ิน อง อบต.ดง ี้ ล็

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโ รง ารจัด วทีประชุมประชา ม
ชิงปฏิบัติ าร ระดับ มูบาน ละระดับตําบล พื่อจัดทํา รือทบทวน ารจัดทํา
ผนพัฒนาทองถ่ิน อง อบต.ดง ี้ ล็ ชน

(๑) าใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่
(๒) าใชจายในพิธี ปด ละปดโ รง าร
(๓) าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ
(๔) าประ าศนียบัตร
(๕) าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ
(๖) า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรมตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๗) าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร
(๘) า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรมตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๙) า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม ตาม
ิจ รรม องโ รง าร

(๑๐) า อง มนา ุณใน ารดูงาน ตาม ิจ รรม องโ รง าร
(๑๑) าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม
(๑๒) า มนา ุณวิทยา ร
(๑๓) าอา าร
(๑๔) า ชาที่พั
(๑๕) ายานพา นะ
(๑๖) าใชจายอ่ืนที่จํา ปนใน ารดํา นิน ารตามโ รง าร
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ราง วาม ม ็ง องชุมชนงาน ง

ริม ละ นับ นุน วาม ม ็งชุมชน)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537

ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-.พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 2 นา 56
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬาประ พณีตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 350,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬาประ พณีตําบลดง ี้ ล็
ชน อุป รณ ีฬา า ถานที่จัดงาน งินรางวัล าตอบ ทน จา นาที่จัด าร

ง ัน
าใชจายอ่ืนๆ ชน ารจัดพิธี ปด-ปด า วชภัณฑ ละ าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา
ปน ละ ี่ยว องใน ารจัด าร ง ัน ีฬาประ พณีตําบลดง ี้ ล็
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละ
นันทนา าร
งาน ีฬา ละนันทนา าร)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 1 นาที่ 57
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 130,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

าใชจายใน ารจัดงานทําบุญ ึ้นปใ ม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานทําบุญ ึ้นปใ ม ชน าอา าร รื่อง
ด่ืม าใชจายใน ารต ตง ละจัด ถานที่ ละ าใชจายอ่ืนๆ ที่จํา ปน ละ

ี่ยว องใน ารจัดงานทําบุญ ึ้นปใ ม ององ ารบริ าร วนตําบลดง ี้
ล็ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละ

นันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมทองถ่ิน)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2 นาที่ 57

าใชจายใน ารจัดงานประ พณี ง รานต จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานประ พณี ง รานต ชน รื่องด่ืม าใช
จายใน ารต ตงจัด ถานที่ ละ ารจาง มาใน ารจัดงาน าใชจายอ่ืนๆ
ที่จํา ปน ละ ี่ยว อง ับ ารดํา นินงานตามโ รง ารจัดงานประ พณี
ง รานต (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
ละนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมทองถ่ิน)

ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร

ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 นาที่ 57
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัดปราจีนบุรี จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปน าอุด นุน ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัดปราจีนบุรีใน ารดํา นินงาน
ตามโ รง ารจัดงาน ทศ าลมาฆปูรมีศรีปราจีนฯ (ต้ังจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นา
วัฒนธรรมทองถ่ิน)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) นา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 60,000 บาท
งบลงทุน รวม 60,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ

ไดมาซ่ึง ิ่ง อ ราง

าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อ
ใ ไดมาซ่ึง ิ่ง อ ราง

จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ปน าออ บบ ารับรอง บบ า วบ ุมงานที่จายใ
อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ ไดมาซ่ึง ิ่ง อ ราง (ต้ังจายจา
งินรายได ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ ารโยธา)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,799,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,799,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,799,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

โ รง ารจัดซ้ือพรอมติดต้ัง รื่องออ ําลัง าย มูที่ 4 จํานวน 202,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง ารจัดซ้ือพรอมติดต้ัง รื่องออ ําลัง
าย มูที่ 4 โดยมีรายละ อียด ดังน้ี จัดซ้ือพรอมติดต้ัง รื่องออ ําลัง าย ณ
ลาน อน ประ ง ศาลา ลางบาน มูที่ 4 จํานวน 11 ชุด

า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 10 จํานวน 499,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มู
ที่ 10 โดยมีรายละ อียดดังน้ี อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย ลังวัด อน
วาง บานยายลา มูที่ 10 ตอจา ถนน น ดิม วาง 4 มตร ยาว 183

มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง วาง ฉล่ีย างละ 0.50 มตร รือมีพื้นผิว
จราจรไมนอย วา 732 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้

ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 นา 120
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 11 จํานวน 783,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มู
ที่ 11

โดยมีรายละ อียดดังน้ี อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มูที่ 11 ซอย 2 ตอ
จา ถนนลาดยาง ดิมถึง ชื่อม มูที่ 10 บาน อน วาง วาง 4 มตร ยาว 285

มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง วาง ฉล่ีย างละ0.5 มตร รือมีพื้นผิว
จราจรไมนอย วา 1,144 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้

ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 131

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 9 จํานวน 445,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มู
ที่ 9 นทาง ายซอยบานนาย มร วาง 4 มตร ยาว 163 มตร นา 0.15

มตร ไ ลทาง วาง ฉล่ีย างละ 0.50 มตร รือมีพื้นผิวจราจรไมนอย
วา 625 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 13 นา 119
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โ รง าร ยายไ ลทางถนน อน รีต ริม ล็  มูที่ 5 จํานวน 633,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ยายไ ลทางถนน อน รีต ริม
ล็ จา ซอย 1 ชื่อมตอ มูที่ 4 โดย ยายไ ลทาง วาง ฉล่ีย างละ 0.50

มตร ยาว 851 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 851

ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 92

โ รง าร ุด จาะบอนํ้าต้ืน มูที่ 1 จํานวน 256,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอนํ้าต้ืน มูที่ 1 โดยมีราย
ละ อียด ดังน้ี ุด จาะบอนํ้าต้ืน มูที่ 1 จํานวน 16 บอ นาด นผาศูนย
ลางปา บอ 1 มตร ลึ 10 มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้
ล็ ํา นด

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 66

โ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 2 จํานวน 447,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 2 จํานวน 3

บอ โดยมีรายละ อียดดังน้ี ุด จาะบอบาดาล ปา บอ นผาศูนย ลาง 6

น้ิว ลึ 60-100 มตร พรอมตู อนโทรลไฟฟ้า ละ รื่อง ูบนํ้า บบ
ไฟฟ้า (ซัม มอร ) นาด 1.5 รงมา พรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 นา 75
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โ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 7 จํานวน 447,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 7 จํานวน 3

บอ โดยมีรายละ อียดดังน้ี ุด จาะบอบาดาล ปา บอ นผาศูนย ลาง 6

น้ิว ลึ 60-100 มตร พรอมตู อนโทรลไฟฟ้า ละ รื่อง ูบนํ้า บบ
ไฟฟ้า (ซัม มอร ) นาด 1.5 รงมา พรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 นา 103

โ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 13 จํานวน 472,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 13 โดยมีราย
ละ อียดดังน้ี ุด จาะบอบาดาล ปา บอ นผาศูนย ลาง 6 น้ิว ลึ 60-100

มตร พรอมติดต้ังถัง ชม ปญ ละ รื่อง รอง นิม ล็ นผาศุนย
ลาง 1.15 มตร ูง 1.20 มตรพรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป ราย

ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 144
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โ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 14 จํานวน 472,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 14 โดยมีราย
ละ อียดดังน้ี ุด จาะบอบาดาล ปา บอ นผาศูนย ลาง 6 น้ิว ลึ 60-100

มตร พรอมติดต้ังถัง ชม ปญ ละ รื่อง รอง นิม ล็ นผาศุนย
ลาง 1.15 มตร ูง 1.20 มตรพรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป ราย

ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 นา 154

โ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 8 จํานวน 447,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ุด จาะบอบาดาล มูที่ 8 จํานวน 3

บอ โดยมีรายละ อียดดังน้ี ุด จาะบอบาดาล ปา บอ นผาศูนย ลาง 6

น้ิว ลึ 60-100 มตร พรอมตู อนโทรลไฟฟ้า ละ รื่อง ูบนํ้า บบ
ไฟฟ้า (ซัม มอร ) นาด 1.5 รงมา พรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 109
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โ รง ารติดต้ังถัง ชม ปญ ละ รื่อง รอง นิม ล็  มูที่ 6 จํานวน 403,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง ารติดต้ังถัง ชม ปญ ละ รื่อง รอง นิม
ล็ มูที่ 6 โดยมีรายละ อียดดังน้ี

ถัง รอง นิม ล็ ํา ร็จรูป รูปทรง ระบอ นาด dai 1.15 มตร ูง 1.20

มตร ถัง ชม ปญ นาด 15 ลบ.ม. ูง 15 มตร พรอมวางทอ PVC นาด
นผาศูนย ลาง 2 น้ิว พรอมติดต้ังมิ ตอรไฟฟ้า 15 อมป รายละ อียดตาม
บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 96

โ รง าร ปาลางบอบาดาล มูที่ 7 จํานวน 126,000 บาท

พื่อจาย ปน า ใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ปาลางบอบาดาล มูที่ 7 จํานวน 7

บอ
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 103

โ รง าร ปดถนนดินพรอมลงลู รัง มูที่ 3 าย นองจับปลา ดง จํานวน 229,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับโ รง าร ปดถนนดินพรอมลงลู รัง มูที่ 3 าย
นองจับปลา ดง นาด วาง 4 มตร ยาว 360 มตร ูง ฉล่ีย 0.50

มตร รายละ อียดตาม บบที่อง ารบริ าร วนตําบลดง ี้ ล็ ํา นด ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 5 นา 81
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โ รง ารยายถัง ชม ปญประปาพรอมถัง รอง นิม ล็ พรอมติดต้ัง มูที่ 4 จํานวน 166,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ โ รง ารยายถัง ชม ปญประปาพรอมถัง รอง
นิม ล็ พรอมติดต้ัง มูที่ 4 โดยมีรายละ อียด ดังน้ี ยายถัง ชม ปญประปา

พรอมถัง รอง นิม ล็ จา บานผูชวย าร มาติดต้ังที่บริ วณออมทรัพย มู
บาน มูที่ 4 รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็ ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 87

โ รง ารวางทอระบายนํ้า มูที่ 12 จํานวน 772,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ โ รง ารวางทอระบายนํ้า มูที่ 12 โดยมีราย
ละ อียด ดังน้ีวางทอระบายนํ้า ล. นาด นผาศูนย ลาง 0.60 มตร พรอม
บอพั นํ้า ระยะทาง 605 มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดง ี้ ล็
ํา นด
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ

ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 นา 138
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ รวม 300,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โ รง าร รั นํ้า รั ปา รั ษา ผนดิน พื่อ ฉลิมพระ ียรติ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว องใน ารดํา นินงานโ รง าร รั นํ้า
รั ปา รั ษา ผนดิน พื่อ ฉลิมพระ ียรติ ชน าใชจายใน ิจ รรมปลู ตนไม
ในพื้นที่ตําบลดง ี้ ล็ ฯลฯ าอา ารวางพรอม รื่องด่ืม อา าร ลางวัน า
จัด ถานที่ รือ าใชจายอ่ืนที่จํา ปนในโ รง าร (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งานอนุรั ษ ลงนํ้า ละปาไม )

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537

ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารราช าร ผนดิน พ.ศ.2534

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- ระ บียบ ระทรวงทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง

วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) ลําดับที่ 1 นา 63
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โ รง าร ุดลอ ลอง ําจัดวัชพืชในพื้นที่ตําบลดง ี้ ล็ จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ที่ ี่ยว องใน ารดํา นิน ารตามโ รง าร ุดลอ
ลอง ําจัดวัชพืชในพื้นที่ตําบลดง ี้ ล็ ชน าวั ดุอุป รณตางๆ าจาง
มา รงงาน จาง มา รื่องจั ร รือรายจายอ่ืนๆที่จํา ปน ํา รับโ

ร าร ตามระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยว อง ฯลฯ (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน
ผนงาน าร ษตร งานอนุรั ษ ลงนํ้า ละปาไม)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537

ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) ลําดับที่ 2 นา 63
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โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน น่ืองมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร ตามโ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน น่ืองมาจา
พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)
(ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งานอนุรั ษ ลงนํ้า ละ
ปาไม)

ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537

ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับลา ุด
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารราช าร ผนดิน พ.ศ.2534

-พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

-ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงาน อง วนราช
าร พ.ศ. 2553

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินดวนที่ ุดที่มท 0810.6/ว 2232

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รื่อง าร ับ ล่ือน ารดํา นินงานโ รง ารอนุรั ษ
พันธุ รรมพืชอัน น่ืองมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)

- ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561– 2565) ลําดับที่ 3 นา 63

วันที่พิมพ : 5/9/2562  13:49:33 นา : 156/161

Administrator
Typewritten text
-156-



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,923,117 บาท

งบกลาง รวม 18,923,117 บาท
งบกลาง รวม 18,923,117 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม รณีประ บอันตราย รือ จ็บ
ปวย ทุพพลภาพ ตาย ละ ลอดบุตรตาม พ.ร.บ.ประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533

ในอัตรารอยละ 5 อง าจางพนั งานจาง งิน พิ่ม า รองชีพ าจางชั่ว
ราว

โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5 /ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละประ าศ ณะ
รรม าร ลางพนั งาน รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ต้ังจายจา
งินรายได ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง)

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทนตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ
. 2537 ไ พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ วาม ุม รอง ลู จางที่
ประ บอันตราย จ็บปวย รือ ูญ ายอัน น่ืองมาจา ารทํางานใ นายจาง
โดย ํานวณในอัตรารอยละ 0.2 อง าจางทั้งปใน (ม รา ม- ธันวา ม) (ต้ัง
จายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)

ปนไปตาม
-พ.ร.บ. งินทด ทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ธันวา ม 2561
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ จํานวน 14,191,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ํานวณต้ังจายไว 12 ดือน
ราย ดิมจํานวน 1,701 ราย ( อมูล ณ . .62) รายใ ม ึ้นทะ บียน
ไวระ วางปงบประมาณ 2562 จํานวน 136 ราย รวม 1,837 ราย
ตามอัตรา ั้นบันได
-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2552

-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ององ รป รอง วนทองถ่ิน (ฉบับ2)พ.ศ. 2560 

-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ององ รป รอง วนทองถ่ิน (ฉบับ3)พ.ศ. 2561

(ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ํา นดวัตถุประ ง ปรา ฎใน ผนงานงบ ลง)

บี้ยยังชีพ นพิ าร จํานวน 3,128,000 บาท

พื่อจาย งิน บี้ยยังชีพ นพิ าร รือทุพพลภาพ ํานวณต้ังจายไว 12

ดือน ราย ดิม 305 ราย ( อมูล ณ . .62) รายละ 800 บาท รายใ ม
ประมาณ าร ระ วางป 24 ราย
-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2548

-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2553

-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน (ฉบับ2) พ.ศ.2559

-ตามระ บียบ ระทรวงมาดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน (ฉบับ3) พ.ศ.2561

(ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ํา นดวัตถุประ ง ปรา ฎใน ผนงานงบ ลง)

บี้ยยังชีพผูปวย อด จํานวน 126,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง ราะ ใ ผูปวย อด ที่ พทยวินิจฉัย ลว จํานวน 19

รายๆ ละ 500 บาท ละรายใ มประมาณ ารระ วางป 2 ราย ต้ังไว 12

ดือน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ าร
ยังชีพ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

(ต้ังจายจา งินอุด นุนทั่วไป ํา นดวัตถุประ ง ปรา ฎใน ผนงานงบ ลง)
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ํารองจาย จํานวน 385,617 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง นา ใน รณีจํา
ปน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดป โดยนําไปใชจาย พื่อ
รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปญ า วาม ดือดรอน อง

ประชาชน ปน วนรวม
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 อ 19

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12

มีนา ม 2545

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 /ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 /ว 2145

ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 6768 ลงวันที่ 29

พฤศจิ ายน 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 516

ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4 /ว 1632

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 4014

ลงวันที่ 12 ธันวา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 4182

ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 /ว 305

ลงวันที่ 22 ม รา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 588

ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2562
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- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1273

ลงวันที่ 25 มีนา ม 2562

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0820.3/ว 6884

ลงวันที่ 1 มษายน 2562

รายจายตาม อผู พัน

าใชจายใน ารจัด ารจราจร จํานวน 50,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน าร ไ ปญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง ชน ารทาที่ตี น ัญญาณไฟจราจร าม ล่ียม ยุด
ตรวจ ป้ายจราจร ระจ โ งจราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร ผง ั้น
จราจร ผงพลา ติ ใ นํ้า าลมลุ จราจร ื้อจราจร ยางชะลอ วาม ร็ว
รถ ปนตน (ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง)

าใชจายใน ารดํา นินงานระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถ่ิน รือพิ้นที่ จํานวน 235,700 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถ่ิน รือ
พื้นที่ ในอัตราไมนอย วารอยละ 50 อง าบริ าร าธารณ ุ ที่ไดรับจา อง
ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ
(ต้ังจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)

ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารต้ังงบประมาณ ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว3230

ลงวันที่ 10 ตุลา ม 2561 รื่อง จงประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน
ุ ภาพ งชาติวาดวย ลั ณฑ ารดํา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทุน
ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถ่ิน รือพื้นที่

งินชวยพิ ศษ จํานวน 100,000 บาท
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พื่อจาย ปน งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนทองถ่ิน ผูรับบํานาญ ลู จาง ละ
พนั งานจาง ถึง วามตาย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นดใ งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปนรายจายที่อง รป รอง วนทอง

ถ่ินจายได พ. ศ. 2559 พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป
บํา น็จ บํานาญ ละ งินอ่ืนในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4 /ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1095 ลงวันที่ 27 ันยายน 2525 รื่อง
ารจาย งิน ดือน ละ งินชวยพิ ศษใน รณีพนั งาน วนตําบลถึง วาม

ตาย (ต้ังจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถ่ิน ( บท.) จํานวน 356,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อง าราช าร วนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 โดย
ํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 1 องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําป
ละไมใ นํารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู งินที่มีผูบริจา ใ ละ งินอุด
นุนมารวม ํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน

บํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 (ต้ังจายจา งินราย
ได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
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