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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบล มยางตาล
อํา ภอรอง วาง จัง วัด พร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
" พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ํา รับพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตําบล มยางตาล ละผด ล ด็ อง
ศนยพัฒนา ด็ ล็
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 3)
พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ( อง ลัง)"

รวม

11,877,880 บาท

รวม

11,877,880 บาท

รวม

11,877,880 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ งอายุ

จํานวน

8,500,000 บาท

จํานวน

2,500,000 บาท

" พื่อจาย ปน งิน ง ราะ บี้ยยังชีพใ ผ งอายุใน ตตําบล
มยางตาล
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพ
ผ งอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 110 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"
บี้ยยังชีพ วามพิ าร
" พื่อจาย ปน งิน ง ราะ บี้ยยังชีพใ
นพิ ารใน ตตําบล
มยางตาล
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 110 ลําดับ
ที่ 2 ( ํานั งานปลัด)"
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

" พื่อจาย ปน งิน ง ราะ บี้ยยังชีพใ ผป่วย อด ใน ต
ตําบล มยางตาล
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ อง
อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไ พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ
พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 110 ลําดับ
ที่ 3 ( ํานั งานปลัด)"
งิน ํารองจาย
พื่อจาย ปน าจายใน รณีฉุ ฉินจํา ปน รงดวน รณี ิด
าธารณภัยตางๆ น รือ ปน าใชจายใน ารบรร ทาปัญ า
วาม ดือดรอน องประชาชน นื่องจา ประ บภัย
ตางๆ ชน วาตภัย อุท ภัย อั ีภัย น้ําป่าไ ล ลา ผนดิน
ถลม ภัย ลง ภัย นาว ภัยพิบัติจา ศัตรพืช รือ ัตว ภัยพิบัต
ตาง ๆ ละ าธารณภัยอื่นๆ ฯลฯในพื้นที่อง ารบริ าร วน
ตําบล มยางตาล ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2555
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558
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- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว526 ลงวันที่ 8 มีนา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว1520 ลงวันที่ 2 ิง า ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว608 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
/ว1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
( องชาง, ํานั งานปลัด)

ุด ที่ มท 0810.4
ุด ที่ มท 0810.4
ุด ที่ มท 0810.4
ุด ที่ มท 0810.4
ุด ที่ มท 0808.2
ุด ที่ มท 0810.7
ุด ที่ มท 0810.5
ุด ที่ มท 0810.4

รายจายตาม อผ พัน
01.จาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพระดับตําบลอง าร จํานวน
บริ าร วนตําบล มยางตาล

90,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

" พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทอง
ถิ่น รือพื้นที่ รือ องทุน ุ ภาพระดับตําบลอง ารบริ าร วน
ตําบล มยางตาล
ปนไปตาม
- ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ดํา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2557 ไมนอย วารอยละ 40 อง าบริ าร
าธารณ ุ ที่ไดรับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ
- นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 ร ฎา ม 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30
พฤษภา ม 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0711
ลงวันที่ 31 ม รา ม 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 108 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด) "

นา : 5/75
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02.จาย งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

" พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตําบล มยางตาล
ปนไปตามมติ ณะรัฐมนตรีใน ราวประชุม มื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2553 ใ อง รป รอง วนทองถิ่น มทบงบประมาณ
องทุน วั ดิ ารชุมชน โดยยึด ลั ารประชาชนออม 1
วน อง รป รอง วนทองถิ่น มทบ 1 วน ละรัฐบาล
มทบ 1 วน โดยใน วน ององ รป รอง วนทองถิ่น วรมี
จํานวน ทาที่ประชาชนจาย า องทุน ละไม วร ิน 365 บาท
ตอ นตอป ละ ปนไปดวย วามอิ ระตามศั ยภาพทาง าร
ลัง พื่อ ปน าร ง ริมใ ประชาชนมี วนรวมใน ารจัดบริ าร
าธารณะ โดยยึดประโยชน ุ ที่ประชาชนจะไดรับ ปน ํา ัญ ละ
ราง ลั ประ ัน วามมั่น ง องชุมชนฐานรา ฟื้นฟทุนทาง
ัง ม ละ ริม ราง วาม ม ็ง องชุมชนใน ารพัฒนา
ุณภาพชีวิต องประชาชนใ ดี ึ้น
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 ิง า ม 2553
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 110 ลําดับ
ที่ 4 ( ํานั งานปลัด)"
03. งิน มทบ องทุน งินทด ทน
" พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน องพนั งานจาง ที่
อง ารบริ าร วนตําบล จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ธันวา ม 2561 ( อง ลัง)
"

นา : 7/75
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)

จํานวน

155,880 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วน
ทองถิ่น ( บท.) ององ ารบริ าร วตําบล มยางตาล ในอัตรา
รอยละ นึ่ง องประมาณ ารรายรับที่ไมรวม งินอุด นุน รายรับ
ประ ภทพันธบัตร งิน งินที่มีผอุทิศใ
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560( อง ลัง)"

งินบํา น็จล จางประจํา
" พื่อจาย ปน งินบํา น็จบํานาญ าราช ารถายโอน/ล จาง
ประจํา ององ ารบริ าร วนตําบล
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560( อง ลัง)
"

นา : 8/75
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,886,240 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,327,240 บาท

รวม

2,225,460 บาท

จํานวน

514,100 บาท

จํานวน

42,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน งิน ดือน องนาย อง ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล/รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล มยางตาล ปน วลา 12
ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ( ํานั งานปลัด) "
าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย
" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจําตํา นงราย ดือนใ นาย
อง ารบริ าร วนตําบล/รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ปน วลา 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ( ํานั งานปลัด)"

นา : 9/75
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าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,200 บาท

จํานวน

86,400 บาท

" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพิ ศษราย ดือนใ นาย อง าร
บริ าร วนตําบล/รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ปน
วลา 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ( ํานั งานปลัด)"
าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตําบล
" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือนใ ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ปน วลา 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ( ํานั งานปลัด)"
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าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จํานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น

1,540,560 บาท

" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ละ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ปน วลา 12 ดือน
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ( ํานั งาน
ปลัด)"
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

4,101,780 บาท

จํานวน

3,589,020 บาท

จํานวน

113,400 บาท

" พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล อง ํานั งาน
ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ปน วลา 12 ดือน จํานวน 9
อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( ํานั งานปลัด)"
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน า งิน พิ่ม าตอบ ทนพิ ศษตํา นงนั บริ ารทอง
ถิ่นระดับ ลาง ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 ราย ปน
งิน 84,000 บาท ละ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร รบพนั งาน วน
ตําบล ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 ราย ปน งิน 5,400 บาท
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( ํานั งานปลัด)"
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งินประจําตํา นง

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

225,360 บาท

จํานวน

48,000 บาท

" พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง นั บริ ารทองถิ่นระดับ
ลาง ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 ราย ละนั บริ ารงานทั่ว
ไปอํานวย ารทองถิ่นระดับตน ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( ํานั งานปลัด)"
าตอบ ทนพนั งานจาง
" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจางทั่วไป ปน วลา 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ละ พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งาน
จางตามภาร ิจ ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ตั้งจายจา งินรายได ( ํานั งานปลัด)
"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
"" พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางทั่วไป
ละพนั งานตามภาร ิจ ปน วลา 12 ดือนจํานวน 2 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( ํานั งานปลัด)"
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปน าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไปใ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) จํานวน 48,000
บาท
ปนไปตาม
-พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่มถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ.2543
2. พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้ง จาย ปน งินตอบ ทน จา
นาที่ใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 100,000 บาท
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 121 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"

รวม

2,559,000 บาท

รวม

316,000 บาท

จํานวน

148,000 บาท
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า ชาบาน

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

" พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล อง ํานั งาน
ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ตาม ิทธิที่ วรไดรับตาม
ระ บียบ ฏ มาย
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 ( ํานั งานปลัด)"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
" พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ผบริ ารอง าร
บริ าร วนตําบล ละพนั งาน วนตําบล อง ํานั งานปลัด
อง ารบริ าร วนตําบล ตาม ิทธิที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ
มาย
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 ษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2549 ( ํานั งานปลัด)"
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ค่าใช้สอย

รวม

1,339,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

02. าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางรถบรรทุ า ชาทรัพย ิน จํานวน

52,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
01. าถาย อ าร ละ า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ
" พื่อจาย ปน าถาย อ าร ละ า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป
นัง ือ อ าร ผนพัฒนาทองถิ่น อบัญญัติงบประมาณ ละ
อ ารอื่นที่ ี่ยว ับ ารดํา นินงาน ององ ารบริ าร วนตําบล
มยางตาล ละ าจางถาย อ ารตางๆ
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน าร
จาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น

" พื่อจาย ปน าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางรถบรรทุ า
ชาทรัพย ินได า ชา รื่องถาย อ าร จํานวน 1 รื่อง
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน าร
จาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)"
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04. าประ ันภัย
" พื่อจาย ปน าประ ันภัยรถยนต รถบรรทุ น้ําอ น ประ ง รถ
บรรทุ ยะ ละรถจั ยานยนต
ปนไปตาม
- มติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 3 พฤษภา ม 2548 ละวันที่ 21
มิถุนายน 2548 ประ อบ ับระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารใช ละบํารุงรั ษารถยนต ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548
- นัง ือ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552
รื่อง ซั ซอม วาม าใจ ี่ยว ับ าร บิ จาย าใชจายใน าร
ประ ันภัยรถราช าร ( ํานั งานปลัด)"

จํานวน

5,000 บาท

นา : 16/75
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05. าจาง มาบริ าร
" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารผรับจาง จํานวน 5 น ปฏิบัติ
งาน ทํา วาม ะอาด ํานั งานอง ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล งาน ี่ยว ารด ลรั ษา วามปลอดภัย องทรัพย ิน อง
ทางราช าร ารบริ าร ละอํานวย วาม ะดว ใ ับประชาชนที่
มาติดตอราช าร าร นะนํา อมล าว ารในศนย อมล าว
าร ารด ล อมล าว ารในศนย อมล าว ารใ ปน
ปัจจุบัน ละ ามารถ น าไดดวย วาม ะดว ละรวด ร็ว าร
บันทึ อมล อง ํานั งานปลัด ลั ษณะงานที่ปฏิบัติ ย ประ ภท
อ าร อมลใ ตรง ับชนิด องบัตรที่ไดวางรปไว ลว รือใ
ตรง ับ ระดาษ ทป รือ ทป ม ล็ รือจาน ม ล็ ที่จํา น
ไว ลว บันทึ อมลลงในบัตร รือ ทป รือจาน ม ล็ พื่อใช
ับ รื่อง อมพิว ตอร โดยใช รื่อง จาะ รือ รื่อง
บันทึ งานบริ ารยานพา นะ วน ลาง ด ลรั ษาทํา วาม
ะอาดรถยนต วน ลาง ตรวจ อบ ภาพรถยนตประจําวัน บํารุง
รั ษา ไ รื่องยนตที่ ัด อง ละปฏิบัติงานอื่นที่ ี่ยว อง
ปนไปตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน าร
จาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)"

จํานวน

540,000 บาท

นา : 17/75
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06. าจาง มาบริ าร

จํานวน

432,000 บาท

07. าจาง มาบริ ารจัดทํา ละด ล ว็บไซต ององ ารบริ าร วน จํานวน
ตําบล มยางตาล

15,000 บาท

" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารผรับจาง จํานวน 4 น ใ ปฏิบัติ
งานป้อง ันมิใ ิด พลิงไ ม ระงับอั ีภัย ที่ ิด ึ้นโดยรวด ร็ว
มิใ ลุ ลามออ ไป ลดอันตราย ละ วาม ีย ายที่ ิด พลิง
ไ ม รั ษา ละบํารุง วัญตลอดจนทรัพย ิน องประชาชน ปน
วนใ ญ ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยจา
อุท ภัย วาตภัย ารอพยพผประ บภัย ละทรัพย ิน ชวย ลือ
ง ราะ ผประ บภัย ารฟื้นฟบรณะ ิ่งชํารุด ีย ายใ ืน
ภาพ ดิมตาม ผนที่ทาง อบต. มยางตาล ได ํา นดไว ละ
ปฏิบัติงานอื่นที่ ี่ยว อง
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน าร
จาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( ํานั งานปลัด)"

" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารจัดทํา ละด ล ว็บไซต อง
อง ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล ว็บ www.maeyangtal.go.th
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน าร
จาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น( ํานั งานปลัด)"
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ที่มา
นิ ทศงาน ตรวจงาน ผมา ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน รือมา
ตรวจ ารปฏิบัติงาน ององ ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล ละรวมถึงผที่ ี่ยว องใน ารนี้ โดยจาย ปน า
อา าร/ รื่องดื่ม/ องวาง ฯลฯ ละจาย ปน า ลี้ยงรับรองใน
ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม าร
ที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือตาม นัง ือ ั่ง
าร อง ระทรวงม าดไทย รือตาม ํา ั่ง ละผ ารวม
ประชุม รือ ารประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับ
นวยงานราช ารอื่น รัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ตั้งจายจา งินราย
ได ( ํานั งานปลัด)
- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ ( วจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9
มีนา ม 2561 รื่อง นวทาง ารปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัด า
พั ดุที่ ี่ยว ับ าใชจายใน ารบริ ารงานฯ
-ระ บียบมท.วาดวย าร บิ จายใน ารบริ ารงานอปท.พ.ศ
. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01. าพวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ชอดอ ไม ละ ระ ชา
" พื่อจาย ปน าพวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ชอดอ ไม ละ
ระ ชา ํา รับพิธี าร วัน ํา ัญตางๆ ตามวาระ ละ โอ า ที่จํา
ปน ละมี วาม ํา ัญ
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวง าร ลังที่ ( วจ.)0405.2/ว119 ลงวันที่ 9
มีนา ม 2561
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02. าใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร จัด ิจ รรมตางๆ ซึ่ง ปน จํานวน
วัน ํา ัญ องทางราช าร

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร จัด ิจ รรม
ตางๆ ซึ่ง ปนวัน ํา ัญ องทางราช าร ชน วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง รณบดิน
ทร ทพยวราง ร วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จาพระ
บรมราชินี วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง ละวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ รือวัน ํา ัญทางราช าร
อื่นๆ ( ํานั งานปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงานอปท. พ.ศ.2559

03. าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
" พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง ณะผบริ าร มาชิ ภา รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับ ํา
ั่ง รืออนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร ชน าลง
ทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( ํานั งานปลัด)"
-ระ บียบม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม จา นาที่อปท. พ.ศ.2559
ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

จํานวน

150,000 บาท

นา : 20/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

04. าใชจายใน าร ลือ ตั้ง
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่นตามที่
ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณี รบวาระ ยุบ ภา รณี
ทนตํา นงวาง ละ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ
ตั้งใ ม ละ รณีอื่นๆ) รวมถึง ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ
ารใ อมล าว าร ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ละ นาที่ ละ
ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผ ทนราษฎร รือ
มาชิ วุฒิ ภา รือ าร ลือ ตั้งทองถิ่น
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561 ตั้งจายจา งินรายได
-ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผ
บริ ารทองถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 121 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"

จํานวน

50,000 บาท
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โ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารใ บริ ารงาน าธารณะ ององ าร
บริ าร วนตําบล มยางตาล

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารใ
บริ ารงาน าธารณะ ององ ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
วิทยา ร าป้ายโ รง าร า รื่อง ียน บบพิมพ าใชจาย
ใน ารศึ ษาดงานนอ ถานที่ า ชา มารถพรอมน้ํามัน ชื้อ
พลิง า องที่ระลึ ํา รับศึ ษาดงาน ละ าใชจายที่จํา ปน
ละที่ ี่ยว องตามโ รง าร
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 102 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
" พื่อจาย ปนรายจาย าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน อง
อง ารบริ าร วนตําบล มยางตาล พื่อใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ชน าบํารุงรั ษา รือซอม ซมรถยนต รถบรรทุ น้ํา
อ น ประ ง รถบรรทุ ยะ รถจั รยานยนต รื่อง
อมพิว ตอร รื่องพน มอ วัน รื่องปริ้น ตอร าบํารุง
รั ษา รือซอม ซม รุภัณฑอื่น ละ าบํารุงรั ษา รือซอม ซม
ทรัพย ินอื่น ององ ารบริ าร วนตําบล มยางตาล ( ํานั
ปลัด)
"
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

395,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

43,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน ซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆใน
ํานั งาน ชน รื่อง
ียน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ มุด ยางลบ มึ น้ํายาลบ
ําผิด มึ ติมตลับชาด าว อง นา ทป าว ลิบ
นีบ ระดาษ ลวด ียบ ระดาษ ลวด ย็บ ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ตรายาง าอี้พลา ติ ว ระดาษ น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนผมารับบริ ารใน ารติดตอราช าร ฯลฯ ( ํานั
งานปลัด)
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ อุป รณไฟฟ้า ํา รับใช
ภายใน ํานั งาน อบต. มยางตาล ชน ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ฟว ฯลฯ ( ํานั งานปลัด)
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใช วั ดุงานบานงาน รัว ตางๆ
ํา รับใชภายใน ํานั งานอง ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล ชน ปรง ไม วาด ไมถพื้น ที่ตั ยะ บ ผงซั
ฟอ ระจ งา น้ํายาลาง องน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถ
พื้น น้ํายาลางรถ จาน ชอน อม ระดาษชําระ วน้ํา ฯลฯ
( ํานั งานปลัด)
วั ดุ อ ราง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน ปน
ซี มนต อิฐ ิน ทราย ไม ตะป ี ัง ะ ี ระ บื้อง ละอื่นๆที่
ี่ยว อง ฯลฯ รวมถึงวั ดุอื่นที่อยในประ ภท ดียว ัน ( าํ นั
ปลัด)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ บต ตอรี่ ัว ทียน ยางนอ ยางใน มอ
น้ํา ็ม ัดนิรภัย ระจ มอง างรถยนต อะไ ลรถยนต อะไ ลรถ
จั รยานยนต ระจ โ งมน รวยจารจร ฯลฯ ( ํานั งานปลัด)

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน
บนซิน, น้ํามันดี ซล, น้ํามัน าด, น้ํามัน รื่อง , จารบี,
ุง
ตม ฯลฯ พื่อใช ับ รื่องตัด ญา รถจั รยานยนต รถ
ยนต รื่องพนละอองฝอย รือ มอ วัน ใช ับงาน ององ าร
บริ าร วนตําบล มยางตาล รือใช ับรถยนต อง นวยราช าร
อื่น ๆ ที่อง ารบริ าร วนตําบล อยืมมาใชใน ารปฏิบัติงาน
ององ ารบริ าร วนตําบลโดยอง ารบริ าร วนตําบล ม
ยางตาล นับ นุนน้ํามัน ชื้อ พลิงใ ( ํานั งานปลัด)
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร าจัดทําวาร าร ผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง ตางๆ ป้าย
โ รง ารตางๆ ี พ ัน รป ี รือ าวดําที่ไดจา าร
ลาง อัด ยาย ฯลฯ ( ํานั งานปลัด)
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ มึ รื่อง
พิมพ โปร รม ผน รอง ง มา ผนรอง มา ป้น
พิมพ รื่องอาน ละบันทึ อมล รือ รื่อง ํารอง อมล ฮนดี
ไดรฟ์ (handy drive) ฮารดดิ ฮารดดิ บบพ พา ละวั ดุ
อมพิว ตอรอื่น ฯลฯ ( ํานั งานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

509,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

" พื่อจาย ปน าไฟฟ้าในบริ วณ ํานั งาน อบต. มยางตาล ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยางตาล ละไฟฟ้า าธารณะในตําบล ม
ยางตาล
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.2/ว1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560
( ํานั งานปลัด)"
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
" พื่อจาย ปน าน้ําประปาในบริ วณ ํานั งาน อบต. มยาง
ตาล ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยางตาล ละ าน้ําประปาในที่
าธารณะ
ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.2/ว1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560
( ํานั งานปลัด)"
าบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ปน าบริ าร าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพททางไ ล
ภายในประ ทศ าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ าร ละ าใชจายที่ ิด
ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา ล มาย
โทรศัพท าบํารุงรั ษา าย ฯลฯ ( ํานั งานปลัด)
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าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จํานวน

90,000 บาท

รวม

2,695,480 บาท

รวม

1,749,480 บาท

รวม

1,749,480 บาท

จํานวน

1,587,480 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ่ยี ว ับ ารใชระบบอิน ตอร
น็ต (INTERNET) ละ าบริ าร ื่อ ารอื่นๆ ( ํานั งานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล อง อง ลัง ปน
วลา 12 ดือน จํานวน 5 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ลัง)"
งินประจําตํา นง
" พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง นั บริ ารงาน ลัง อํานวย าร
ทองถิ่นระดับตน ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ลัง)"
าตอบ ทนพนั งานจาง
" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจางทั่วไป ปน วลา 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ลัง)"
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

946,000 บาท

รวม

326,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

" พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ลัง)"
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
" พื่อจาย ปน าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ จํานวน 240,000บาท
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง จง ลั
าร บิ าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร ( อง ลัง)"
า ชาบาน
" พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล อง อง ลัง
อง ารบริ าร วนตําบล ตาม ิทธิที่ วรไดรับ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 ( อง ลัง)"
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วน
ตําบล อง อง ลังตาม ิทธิที่จะไดรับตามระ บียบ ฎ มาย
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 ษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ( อง ลัง)"
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01. าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
" พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับ ํา ั่ง รืออนุญาต รืออนุมัติ
ใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ( อง ลัง)"
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ ไ
จนถึงปัจจุบัน
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02.โ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ชน
าจาง มา นงานทั่วไป จํานวน 3 น ใ รับผิดชอบใน ารจัดทํา
ผนที่ มบท พื่อใช ปน อมล บื้องตนใน าร ัดลอ อมลที่ดิน
ละ าร ํารวจภา นาม พรอมบันทึ ลงในโปร รม ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน ปฎิบัติงานตามโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน ใ รับผิดชอบงานใน าร ํารวจ อมลภา
นาม ละปฏิบัติ นาที่อื่นที่ ี่ยว าจั ซื้อ ผน ํารวจ อมล
ี่ยว ับที่ดิน ผ.ท.1-ผ.ท.13 าใชจายใน าร ัดลอ อ าร
ที่ดิน าจัดซื้อวั ดุอุป รณือื่นๆ
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551 รื่อง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
ม รา ม 2555 รื่อง ซั ซอม าร ง ริม นับ นุน ารจัดทํา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปนไปตาม
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา126 ลําดบที่ 2 ( อง
ลัง)
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ
าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

รวม

52,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

52,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

52,000 บาท

01.ป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดรอน องประชาชนที่ ิดจา
าธารณภัย

จํานวน

50,000 บาท

02.ป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ

จํานวน

2,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆใน ํานั งาน ชน วั ดุ
รื่อง
ียน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ มุด ยางลบ มึ น้ํายาลบ
ําผิด มึ ติมตลับชาด ตรายาง าว อง นา ทป าว ลิบ
นีบ ระดาษ ลวด ียบ ระดาษ ลวด ย็บ ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ น้ําดื่ม ว ระดาษ ฯลฯ ( อง ลัง)
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ มึ รื่อง
พิมพ โปร รม ผน รอง ง มา ป้นพิมพ รื่อง ํารอง อ
มล ฮนดีไดรฟ์ (handy drive) ฮารดดิ บบพ พา ละ
อื่นๆ ฯลฯ ( อง ลัง)

พื่อจาย ปน าไปรษณีย าธนาณัติ าซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาตไปรษณีย ฯลฯ ( อง ลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,373,960 บาท

รวม

666,960 บาท

รวม

666,960 บาท

จํานวน

624,960 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัด าวั ดุอุป รณใน ารปฏิบัติงาน องอปพร.
พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารจัด าวั ดุอุป รณใน ารปฏิบัติงา
นอปพร. ชน าจัดซื้อ ระบองไฟ ผง ั้นจราจร ื้อ ะทอน
ง ไฟฉาย รวยจราจร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว
องตามโ รง าร ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ รื่องดับ พลิง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล อง อง าร
ศึ ษาอง ารบริ าร วนตําบล ปน วลา 12 ดือน จํานวน 2
อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)"
งินประจําตํา นง
" พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงนั บริ าร ารศึ ษาอํานวย าร
ทองถิ่นระดับตน ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)"

นา : 31/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

งบดาเนินงาน

รวม

690,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

610,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
01. าจาง มาบริ าร
" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารผรับจาง จํานวน 1 น พื่อปฏิบัติ
งาน ผด ล ด็ ชวยด ล ด็ ลี้ยงด ด็ จัด ิจ รรม ง ริมใ ด็
มีพัฒนา ารที่ มาะ ม ับวัย ปฏิบัติ นาที่ศนยพัฒนา ด็ ล็
ตําบล มยางตาลใ วามร ด็ โดย าร อนใ ด็ รจั ชวย
ลือตน องได ด ล วาม ะอาด รียบรอย ละ วามปลอดภัย
อง ด็ ใน ณะทีอยใน วามรับผิดชอบ องผชวย รด ล
ด็ ละ รผด ล ด็
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563

นา : 32/75
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02. าจาง มาบริ าร
" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารผรับจาง จํานวน 4 น พื่อปฏิบัติ
งาน อง อง ารศึ ษา ชน งานทํา วาม ะอาด ใ รับผิดชอบ
ปฏิบัติทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ตําบล มยางตาล จัด ตรียม
อา าร ลางวัน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อยาง ะอาด ละถ
ุ อนามัย ลางถาดอา าร จาน ชาม อม องนั รียนในศนย
พัฒนา ด็ ล็ วั ดุประ อบอา าร ละวัถตุดิบที่ใชใน รัว
ทุ อยาง ถา ิ่งใดใ ลจะ มดตอง จงใ ทางศนยพัฒนา ด็ ล็
ดํา นิน ารจัดซื้อ จัดด ลใ วัตถุดิบอยใน ภาพที่ ะอาด ละถ
ุ อนามัย ปฏิบัติ นาที่ตาม ํา ั่งอื่นๆที่ไดรับมอบ มาย ในวันทํา
งาน รือวัน ยุด ทํา วาม ะอาด อง รัว ใ ะอาด รียบรอย
ละ ปนระ บียบ พรอมใชงานทุ วันด ลใ อง รัวอยใน ภาพ
ะอาด ละ ปนระ บียบตลอด วลา ละลาง อง
รัว ตา าร ตอร อุป รณ รัวใ ะอาดทุ ย็น งานพั ดุ ชวย
ลงบัญชี ละทะ บียนพั ดุ ชวย ็บ ละจายพั ดุ รุภัณฑ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยางตาล งานธุร าร ี่ยว ับ ารรับ ง ลง
ทะ บียน ย ประ ภท ละจัด ง นัง ือ อ าร ใ นวยงานที่
ี่ยว อง ็บ ละ น า นัง ือ รอ บบฟอรม ละ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยางตาล ละ อง ารศึ ษา
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563( อง ารศึ ษา)"

จํานวน

432,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01. าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
" พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับ ํา ั่ง รืออนุญาต รืออนุมัติ
ใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2558 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( อง ารศึ ษา)"
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ไ จนถึงปัจจุบัน

จํานวน

30,000 บาท

นา : 34/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

02.โ รง าร ง ริม นับ นุน ารจัด ิจ รรมงานวัน ม งชาติ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ง ริม นับ นุน ารจัด
ิจ รรมงานวัน ม งชาติ ชน าป้ายโ รง าร าอา ารวาง
พรอม รื่องดื่ม าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณใน
ารจัด ิจ รรม
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 116 ลําดับ
ที่ 1 ( อง ารศึ ษา)
"
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ององ าร
บริ าร วนตําบล มยางตาล พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ชน าบํารุงรั ษา ละซอม ซม รื่อง อมพิว ตอร รื่อง
ปริ้น ตอร าบํารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑอื่น ละ าบํารุง
รั ษา ละซอม ซมทรัพย ินอื่น ององ ารบริ าร วนตําบล ม
ยางตาล ( อง ารศึ ษา)
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
ร ฏา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน
ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆใน ํานั งาน ชน วั ดุ
รื่อง
ียน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ มุด ยางลบ มึ น้ํายาลบ
ําผิด มึ ติมตลับชาด าว อง นา ทป าว ลิ
ป นีบ ระดาษ ลวด ียบ ระดาษ ลวด ย็บ ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ตรายาง าอี้พลา ติ ว ระดาษ พระพุทธรป น้ํา
ดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนผมารับบริ ารใน ารติดตอ
ราช าร ฯลฯ( อง ารศึ ษา)
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใช วั ดุงานบานงาน รัว ตางๆ
ํา รับใชภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยาง
ตาล ชน ปรง ไม วาด ไมถพื้น ที่ตั ยะ บ ผงซั
ฟอ ระจ งา น้ํายาลาง องน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถ
พื้น น้ํายาลางรถ จาน ชอน อม ฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ มึ รื่อง
พิมพ โปร รม ผน รอง ง มา ผนรอง มา ป้น
พิมพ รื่องอาน ละบันทึ อมล รือ รื่อง ํารอง อมล ฮนดี
ไดรฟ์ (handy drive) ฮารดดิ ฮารดดิ บบพ พา ละวั ดุ
อมพิว ตอรอื่น ฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

รวม

2,954,530 บาท

รวม

1,173,640 บาท

รวม

1,173,640 บาท

จํานวน

629,640 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อโตะพับพื้นโฟ ม า
พื่อจาย ปน าจัดซื้อโตะพับพื้นโฟ ม า จํานวน 10 โตะ ปน
ตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561
ปนตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ.ศ.2561-2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน งิน ดือนใ
าราช าร รผด ล ด็ ( ร ศ 1
จํานวน 2 อัตรา) ปน วลา 12 ดือน
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)"
งินวิทยฐานะ
" พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะ องพนั งาน รผด ล ด็ ปน วลา 12
ดือนจํานวน 2 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)"
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

448,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม

1,244,890 บาท

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

" พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง (ผชวย รผด ล ด็ ) ปน
วลา 12 ดือนจํานวน 3 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)
"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
" พื่อจาย ปน า งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งาน
จาง (ผชวย รผด ล ด็ จํานวน 3 ราย)
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( อง ารศึ ษา)"
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือบุตร
" พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ
าราช าร รผ
ด ล ด็
ตาม ิทธิที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ มาย
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 ษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ( อง ารศึ ษา)"
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ค่าใช้สอย

รวม

550,250 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01.โ รง าร ัปดา วัน ด็

งชาติ

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ัปดา วัน ด็ งชาติ ชน
าวิทยา ร าป้ายไวนิลโ รง าร าป้ายไวนิลนิทรรศ าร
พรอม รอบไม าตั้งพื้น าจัดซื้อตนไมไมดอ ไมประดับพรอม
อุป รณต ตงบริ วณจัดนิทรรศ าร าจาง มาจัด
นิทรรศ าร า งินรางวัล าร ง ัน าชุด ื่อวั ดุอุป รณ าใช
จายใน ารประ วด รือ ง ัน าตอบ ทน ณะ รรม ารตัด ิน
าร ง ัน าม ร พ าร ดง าจาง มา รื่อง ียงพรอม
วที ละ าใชจายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละ าใช
จายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 111 ลําดับ
ที่ 1 ( อง ารศึ ษา) "
- นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ/จาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ( วจ) 0405.2
/ว119 รื่อง นวทาง ารปฏิบัติใน ารดํา นิน ารจัด าพั ดุที่
ี่ยว อง ับ าใชจายใน ารบริ ารงาน าใชจายใน ารฝึ
อบรม ารจัดงาน ละ ารประชุม อง นวยงาน องรัฐ ลงวันที่ 7
มีนา ม 2561 มีตามราย ารตารางที่ 1 ละ 2
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02.โ รง ารอบรมใ วามรดานพัฒนา าร ด็ ปฐมวัย ํา รับผ
ป รอง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

119,000 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารอบรมใ วามรดาน าร
พัฒนา าร ด็ ปฐมวัย ํา รับผป รอง ประ อบดวย าใช
จาย ชน าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าป้าย
โ รง าร าวิทยา ร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว อง
ตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 95 ลําดับ
ที่ 6 ( อง ารศึ ษา) "
06. าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)
" พื่อจาย ปน าใชจาย ปน าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยางตาล
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 97 ลําดับ
ที่ 17 ( อง ารศึ ษา) "
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07. า นัง ือ รียน อุป รณ าร รียน า รื่อง บบนั รียน ละ า จํานวน
ิจ รรมผ รียน

28,250 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจาย า นัง ือ รียน อุป รณ าร รียน า รื่อง
บบนั รียน ละ า รื่อง บบนั รียน ละ า ิจ รรมผ รียน
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 99 ลําดับ
ที่ 31 ( อง ารศึ ษา)"
08.โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
" พื่อจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ปน าอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยาง
ตาล อง อบต. มยางตาล
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 96 ลําดับ
ที่ 11 ( อง ารศึ ษา)"

จํานวน

343,000 บาท

นา : 41/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)

รวม

669,640 บาท

จํานวน

669,640 บาท

รวม

536,000 บาท

" พื่อจาย ปน าอา าร ริม(นม )โรง รียนใน ตพื้นที่ วามรับผิด
ชอบ อง อบต. มยางตาล ได
1. าอา าร ริม(นม)โรง รียน มยางตาล จํานวน 119,950บาท
2. าอา าร ริม(นม)โรง รียน มยาง าด จํานวน 50,130บาท
3. าอา าร ริม (นม)โรง รียนบาน นอง
จริญ จํานวน 41,180บาท
4. าอา าร ริม (นม)โรง รียนบาน มยางโทน จํานวน 28,650
บาท
5. าอา าร ริม (นม) โรง รียนราชประชานุ ราะ ที่ 25
จํานวน 304,330บาท
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 96 ลําดับ
ที่ 12 ( อง ารศึ ษา)
ละ พื่อจาย ปน าอา าร ริม(นม)ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล ม
ยางตาล าอา าร ริม(นม)ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มยาง
ตาล จํานวน 125,400บาท
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 95 ลําดับ
ที่ 9( อง ารศึ ษา)
"
งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

รวม

536,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

อุด นุนโรง รียนใน ต วามรับผิดชอบ อง อบต. มยางตาล พื่อ จํานวน
จาย ปน าอา าร ลางวัน โรง รียนใน ตพืน้ ที่ วามรับผิดชอบ อง
อบต. มยางตาล
" พื่อจาย ปน าอา าร ลางวัน โรง รียนใน ตพื้นที่ วามรับผิด
ชอบ อง อบต. มยางตาล ได
1. าอา าร ลางวันโรง รียน มยางตาล จํานวน 268,000บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันใ ับโรง รียน มยางตาล จํานวน
นั รียน 67 น อัตรา นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
2. าอา าร ลางวันโรง รียน มยาง าด จํานวน 112,000
บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันใ ับโรง รียน มยาง
าด จํานวน 28 น อัตรา นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
3. าอา าร ลางวันโรง รียนบาน นอง จริญ จํานวน 92,000
บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันใ ับโรง รียนบาน นอง
จริญ จํานวน 20 น อัตรา นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
4. าอา าร ลางวันโรง รียนบานโทน จํานวน 64,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันใ ับโรง รียนบานโทน จํานวน 16
น อัตรา นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4750ลง
วันที่ 14 ิง า ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 96 ลําดับ
ที่ 13( อง ารศึ ษา)"
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536,000 บาท
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01.จัดซื้อ นัง ือพิมพประจํา มบาน ละประจํา อบต. มยางตาล
" พื่อจาย ปน าจัดซื้อ นัง ือพิมพประจํา มบาน ละ อบต. ม
ยางตาล
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 98 ลําดับ
ที่ 26 ( อง ารศึ ษา) "
02.โ รง ารอบรม ุณธรรม ละจริยธรรม
" พื่อจายตามโ รง ารอบรม ุณธรรม ละจริยธรรม ประ อบดวย
าใชจาย ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุฝึ อบรม า
ป้ายโ รง าร
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ท นา 99 ลําดับ
ที่ 27 ( อง ารศึ ษา) "

นา : 45/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

168,490 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

168,490 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

168,490 บาท

จํานวน

1,800 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ํารวจ อมลจํานวน ัตว ละ ึ้น
ทะ บียน ัตว ตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร
พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว1092 ลง
วันที่ 10 มษายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 104 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"

นา : 46/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01.ป้อง ัน ละ วบ ุมโร ติดตอ
" พื่อจาย ปน าใชจายใน าร วบ ุมป้อง ันโร ติดตอ ปน าใช
จายใน ารรณรง ประชา ัมพันธ ารจัดอบรมใ วามร า
วั ดุป รณ าร มี รือ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน าจาง มาพน
มอ วัน วบ ุมป้อง ัน ระงับโร ชนโร ไ ลือดออ โร ไ
วัดน โร covid โร ติดตออื่นๆ ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 104 ลําดับ
ที่ 3 ( ํานั งานปลัด)"

จํานวน

86,490 บาท

นา : 47/75
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02.โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระ จํานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี

18,200 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
จา โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ
จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รม
พระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี ปน าใชจายใน าร
รณรง ประชา ัมพันธ ารจัดอบรมใ วามร าวั ดุ
อุป รณ รือ าวั ซีน าจาง มาฉีดวั ซีน ฯลฯ รือ าใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว อง ละจํา ปนใน าร วบ ุมป้อง ันโร พิษ ุนั บา
ใน ตตําบล มยางตาล
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว1092 ลง
วันที่ 10 มษายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 104 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"
03. าใชจายใน ารตรวจ อบ ุณภาพน้ํา
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารตรวจ อบ ุณภาพน้ํา
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 105 ลําดับ
ที่ 6 ( องชาง)"

จํานวน

47,000 บาท

นา : 48/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

โ รง ารรณรง ัด ย ยะในชุมชน
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารรณรง ัด ย ยะใน
ชุมชน ชน าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
วิทยา ร าป้ายโ รง าร า รื่อง ียน บบพิมพ ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง
วนทองถิ่น
" พื่อจาย ปน าตอบ ทน/ าป่วย ารชด ชย ารทํางาน รือ วลา
ที่ ียไปใ อา า มั รบริบาลทองถิ่นใน ารปฏิบัติ นาที่ใน
ารด ลผ งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได อา า มั รบริบาลทองถิ่นที่
มีภมิลํา นาอยในอง รป รอง วนทองถิ่น งพื้นที่ รือพื้นที่
ใ ล ียงที่ไดรับ ํา ั่งชวย นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารด ลผ
งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผบริ ารทองถิ่น งนั้น
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ าใชจาย พ.ศ.2562
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

งินอุด นุนอง รประชาชน
อุด นุนโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุ
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนงบประมาณ ณะ
รรม าร มบาน มที่ 1-9 ใน ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ ุ มบานละจํานวนไมนอย วา 1 โ รง าร ปน
จํานวน งิน มบานละ 20,000 บาท รวมทั้ง 9 มบาน ปน
จํานวน งิน 180,000 บาท
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4750ลง
วันที่ 14 ิง า ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 105 ลําดับ
ที่ 5( ํานั งานปลัด)"
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

2,842,420 บาท

รวม

1,271,420 บาท

รวม

1,271,420 บาท

จํานวน

1,070,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

152,520 บาท

จํานวน

6,900 บาท

" พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล อง องชาง
อง ารบริ าร วนตําบล ปน วลา 12 ดือน จํานวน 3 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( องชาง)"
งินประจําตํา นง
" พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง นั บริ ารงานชางอํานวย าร
ทองถิ่นระดับตน ปน วลา 12 ดือน จํานวน 1ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( องชาง)"
าตอบ ทนพนั งานจาง
" พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ปน
วลา 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( องชาง)"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
" พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ปน วลา 12 ดือนจํานวน 1 ราย
ปนไปตาม
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 ( องชาง)"

นา : 51/75
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน

รวม

1,501,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล อง องชาง
อง ารบริ าร วนตําบล ตาม ิทธิที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ
มาย
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 ( องชาง)"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
" พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วน
ตําบล อง องชางอง ารบริ าร วนตําบล ตาม ิทธิที่ วรไดรับ
ตามระ บียบ ฏ มาย
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 ษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ( องชาง)"
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ค่าใช้สอย

รวม

971,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
01. าจาง มาบริ าร
" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารผรับจาง จํานวน 2 น พื่อปฏิบัติ
งานชางโยธา งาน ํารวจ งานวัดระยะทาง วัดระดับ
ภมิประ ทศ วาง มุด ลั ฐาน รือที่ มายใน าร ํารวจ งาน ียน
บบ งานประมาณรา า งาน วบ ุมงาน งานไฟฟ้า งานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ซอม ซมไฟฟ้า งาน ียน บบระบบไฟฟ้า ละงาน
อื่นๆ
อง องชาง
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563( องชาง)
"

นา : 53/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

02. าจาง มาบริ ารงานอยางใดอยาง นึ่ง
" พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารใ ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ี่ยว
ับ ารบริ ารงาน ิจ รรม ององ ารบริ าร วนตําบล จายใ
ผรับจางทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน งานติดตั้งระบบ รือ าย
อมพิว ตอร าซอม ซมทรัพย ิน าจางผ ดง บบ าจาง
มางานอื่นๆ ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563( องชาง)

จํานวน

327,000 บาท

นา : 54/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

03. า ชาทรัพย ิน

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

" พื่อจาย ปน า ชาทรัพย ินได า ชา รื่องถาย
อ าร จํานวน 1 รื่อง
ปนไปตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563( องชาง)"
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01. าใชจาย ดินทางไปราช าร
" พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับ ํา ั่ง รืออนุญาต รืออนุมัติ
ใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร
ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2558 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ( องชาง)"
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ ไ
จนถึงปัจจุบัน
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02. าธรรม นียม

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

" พื่อจาย ปน าธรรม นียมใน าร ออนุญาตใชน้ําบาดาล า
ธรรม นียมใน ารรังวัดที่ดิน าธรรม นียมอื่นๆ ององ าร
บริ าร วนตําบล มยางตาล
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณปโภ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 รื่อง ลั
ณฑ ารดํา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563( องชาง)"
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ององ าร
บริ าร วนตําบล มยางตาลใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ชน าบํารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑ าบํารุงรั ษา ละ
ซอม ซมทรัพย ินอื่น ององ ารบริ าร วนตําบล มยาง
ตาล ละ พื่อจาย ปน าใชจายใน ารบํารุงรั ษา ละซอม ซม ิ่ง
าธารณประโยชน ถนน ะพาน ละที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ตางๆ ( องชาง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆใน ํานั งาน ชน วั ดุ
รื่อง
ียน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ มุด ยางลบ มึ น้ํายาลบ
ําผิด มึ ติมตลับชาด าว อง นา ทป าว ลิบ
นีบ ระดาษ ลวด ียบ ระดาษ ลวด ย็บ ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ตรายาง าอี้พลา ติ ว ระดาษ น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนผมารับบริ ารใน ารติดตอราช าร ฯลฯ ( อง
ชาง)
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออุป รณไฟฟ้า ํา รับใชภายใน ํานั งาน อบ
ต. ละไฟฟ้า าธารณะ ชน ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า ฟว ฯลฯ ( องชาง)
วั ดุ อ ราง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน ปน
ซี มนต อิฐ ิน ทราย ไม ตะป ี ัง ะ ี ระ บื้อง ละอื่นๆที่
ี่ยว อง ฯลฯ รวมถึงวั ดุอื่นที่อยในประ ภท ดียว ัน ( องชาง)

วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ บต ตอรี่ ัว ทียน ยางนอ ยาง
ใน ระจ มอง างรถยนต มอน้ํา ็ม ัดนิรภัย ระจ โ ง
มน รวยจารจร อะไ ลรถยนต อะไ ลรถจั รยานยนต ฯลฯ
( องชาง)
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วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ มึ รื่อง
พิมพ โปร รม ผน รอง ง มา ผนรอง มา ป้น
พิมพ รื่องอาน ละบันทึ อมล รือ รื่อง ํารอง อมล ฮนดี
ไดรฟ์ (handy drive) ฮารดดิ ฮารดดิ บบพ พา ละวั ดุ
อมพิว ตอรอื่น ฯลฯ ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํารวจ
รื่องยนต บนซิน นาด 5 รงมา ัว จาะ พชร
รื่องยนต บนซิน นาด 5 รงมา ัว จาะ พชร นาด นผา
ศนย ลาง 4 นิ้ว วาม ามารถใน าร จาะลึ ไมนอย
วา 10 นิ้ว ตัว รื่องยนตติดตั้งบนฐานรองรับมี 4 ลอ พื่อ
ลื่อนยาย มีระบบ ลอดวยน้ํา ณะ ็บตัวอยาง พื่อระบาย วาม
รอน อง ระบอ จาะ
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

873,000 บาท

งบลงทุน

รวม

873,000 บาท

รวม

873,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
02.โ รง าร ยาย ตทอจายน้ําประปา มบาน มที่ 4
" พื่อจาย ปน า ยาย ตทอจายน้ําประปา มที่ 4 รายละ อียด
ปริมาณงานดังนี้ ยาย ตวางทอจายน้ําประปา พีวีซี นาด น
ผาศนย ลาง 2 นิ้ว
ชั้น 8.5 (ชนิด ัวบาน) วามยาวรวมไมนอย วา 620 มตร พรอม
ติดตั้งประต ปด - ปดน้ํา(รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ
ปลน ํา นด) ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 45 ลําดับ
ที่ 5 ( องชาง) "
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อ รางรางระบายน้ํา างบานนาย ม มาย

รา ( าย ลั )

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

" พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้ํา มที่ 9 างบานนาย ม
มาย รา ( าย ลั ) รายละ อียดปริมาณงานดังนี้
นาด วาง 0.30 มตร. ยาว 60 มตร. วามลึ ฉลี่ย 0.30
มตร พรอมบอพั
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละตาม บบ อบต. มยางตาล
ํา นด
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 67 ลําดับ
ที่ 87 ( องชาง) "
โ รง าร อ รางดาดลํา มือง อน รีตลํา มืองทุงอุทร
" พื่อจาย ปน า อ รางดาดลํา มือง อน รีตลํา มืองทุง
อุทร รายละ อียดปริมาณงานดังนี้
นาดปา วาง 2.00 มตร. น วาง 1.00 มตร ยาว 82
มตร วามลึ 0.70 มตร 90 มตร. วามลึ ฉลี่ย 0.25
มตร
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละตาม บบ อบต. มยางตาล
ํา นด
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 67 ลําดับ
ที่ 87 ( องชาง) "
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โ รง าร อ รางถนน . .ล. าย ลียบลํา มืองรอง

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

" พื่อจาย ปน า อ รางถนน . .ล. าย ลียบลํา มืองรอง
รายละ อียดปริมาณงานดังนี้ ผิวจราจร วาง 3.50
มตร ยาว 60 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา 210 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม
ปริมาณงาน ละ บบ ปลน ํา นด) ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 47 ลําดับ
ที่ 14( องชาง) "
โ รง าร อ รางรางระบายน้ําถนน าย ลั

มที่ 5

" พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้ําถนน าย ลั มที่ 5 ราย
ละ อียดปริมาณงานดังนี้ นาด วาง 0.30 มตร ยาวรวม 70
มตร
วามลึ ฉลี่ย 0.30 มตร (รายละ อียดตามปริมาณงาน ละตาม
บบ ํา นด)
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 45 ลําดับ
ที่ 6 ( องชาง) "

นา : 61/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

โ รง าร อ รางรางระบายน้ําใน มบาน มที่ 3

จํานวน

100,000 บาท

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า าธารณะ าย างบานป้าตา - วยตอมลอม จํานวน
มที่ 6

100,000 บาท

" พื่อจาย ปน า อ รางระบายน้ําใน มบาน มที่ 3 รายละ อียด
ปริมาณงานดังนี้
นาด วาง 0.30 มตร ยาวรวม 70 มตร วามลึ ฉลี่ย 0.30
มตร (รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลน ํา นด)
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 67 ลําดับ
ที่ 84 ( องชาง) "

โ รง ารปรับปรุงรางระบายน้ําใน มบาน มที่ 1
" พื่อจาย ปน าปรับปรุงรางระบายน้ําใน มบาน มที่ 1 ราย
ละ อียดปริมาณงานดังนี้
นาด วาง 0.30 มตร ยาวรวม 35 มตร วามลึ ฉลี่ย 0.40
มตร (รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลน ํา นด)
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 90 ลําดับ
ที่ 9 ( องชาง) "

จํานวน

73,000 บาท

นา : 62/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

โ รง ารวางทอระบายน้ําพรอมบอพั

มที่ 2

จํานวน

100,000 บาท

รวม

502,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

502,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

502,000 บาท

01. าจาง มาบริ าร

จํานวน

432,000 บาท

02.โ รง ารบริ ารจัด าร ยะ

จํานวน

70,000 บาท

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

" พื่อจาย ปน าวางทอระบายน้ําพรอมบอพั างถนนซอย 5 ม
ที่ 2 รายละ อียดปริมาณงานดังนี้
วางทอระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ นาด นผาศนย ลาง 0.30
มตร พรอมบอพั วามยาวรวม 60 มตร (รายละ อียดตาม
ปริมาณงาน ละ บบ ปลน ํา นด)
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 67 ลําดับ
ที่ 85 ( องชาง) "
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01.ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด

นา : 63/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

02. โ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ งอายุ
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ
งอายุ โดยมี าใชจาย ชน าป้ายโ รง าร าวั ดุ
อุป รณ รื่อง ียน าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุฝึ อบรม พื่อทํา ิจ รรม ละ าใชจาย
อื่นๆที่จํา ปน ละ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 112 ลําดับ
ที่ 2 ( อง ารศึ ษา)"

จํานวน

40,000 บาท

นา : 64/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

03.โ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ

ประชาชน

" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมอาชีพใ
ประชาชน ประ อบดวย าใชจาย ชน าวิทยา รบรรยายใ
วามร ละฝึ ปฏิบัติ าร าวั ดุอุป รณที่ใชใน ารฝึ อบรม า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละ ี่ยว อง
ตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ไ พิ่ม ติมจน
ถึงปัจจุบัน
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 91 ลําดับ
ที่ 2 ( ํานั งานปลัด)"

จํานวน

30,000 บาท

นา : 65/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

04. โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตําบล มยางตาล

จํานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี
ตําบล มยางตาล โดยมี าใชจาย ชน าป้ายโ รง าร าวั ดุ
อุป รณ รื่อง ียน าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าจาง มารถรับจาง ละ าใชจายอื่นที่จํา
ปน ละ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ไ พิ่ม ติมจน
ถึงปัจจุบัน
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 112 ลําดับ
ที่ 1 ( ํานั งานปลัด)"
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
" พื่อจายใน ารจัดงานพิธีทางศา นา ละวัน ํา ัญตางๆ ทาง
ศา นา ชน าจตุปัจจัย ไทยธรรม วั ดุอุป รณตางๆฯลฯ ละ า
ใชจายที่ ี่ยว อง ( อง ารศึ ษา)"

นา : 66/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง าร ีฬาทองถิ่น ัมพันธอํา ภอรอง วาง
" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ีฬาทองถิ่น ัมพันธอํา ภอ
รอง วาง ประ อบดวย าใชจาย ชน าชุดนั ีฬา าชุดผ วบ
ุมทีม าตอบ ทนผฝึ อนประ ภท ีฬาฟุตบอล าอา าร ละ
น้ําดื่ม ายาชุดปฐมพยาบาล าป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่น
ที่จํา ปน ละที่ ี่ยว องในโ รง าร
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 107 ลําดับ
ที่ 8 ( อง ารศึ ษา) "

นา : 67/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

โ รง าร ง ัน ีฬา ีนั รียนโรง รียนใน ัง ัด พฐ. ใน ตตําบล จํานวน
มยางตาล

40,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนโรง รียน มยางตาลตาม
โ รง าร ง ัน ีฬา ีนั รียนโรง รียนใน ัง ัด พฐ. ใน ต
ตําบล มยางตาล ประ อบดวย าใชจาย ชน ารางวัล าร
ดง า อ าร าถวยรางวัล าอุป รณทํา นาม ง ัน า
ตรียม นาม ง ัน าอุป รณ ีฬา ารางวัล าร ง ัน
าพา นะนั รียน มยาง าด าอา ารนั รียน ละ
ละ
าใชจายอื่นที่จํา ปน ละ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4750ลง
วันที่ 14 ิง า ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 101 ลําดับ
ที่ 4 ( อง ารศึ ษา)"

นา : 68/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

139,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

132,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

132,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
01.โ รง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงานประ พณีทองถิ่น
" พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงาน
ประ พณีทองถิ่น ปน าใชจาย ารจัดซื้อวั ดุ อุป รณ รือ าใช
จายอื่นๆที่ ี่ยว อง ละจํา ปนใน ารจัดงาน รือ าร ารวม
ิจ รรมในงานประ พณีตางๆ ชน ประ พณีลอย ระทง ละ า
ใชจายอื่นที่จํา ปน ละ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 114 ลําดับ
ที่ 4 ( อง ารศึ ษา)
"

นา : 69/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

02. โ รง ารงานวัน าพรรษาตําบล มยางตาล
" พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารงานวัน าพรรษาตําบล มยาง
ตาล ประ อบดวย าใชจาย ชน าป้ายโ รง าร าวั ดุอุป รณ
ใน ารทําพิธี ลอ ละถวาย ทียน าวั ดุต ตงตน ทียน า
จตุปัจจัยไทยธรรม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว องใน
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 115 ลําดับ
ที่ 5 ตั้งจายจา งินอุด นุน ( อง ารศึ ษา)
"

จํานวน

12,000 บาท

นา : 70/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

03.โ รง ารประ พณีปใ ม มืองตําบล มยางตาล
" ปน าใชจายในโ รง ารประ พณีปใ ม มืองตําบล มยาง
ตาล ประ อบดวย าใชจาย ชน า มนา ุณวิทยา ร าอา าร
ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า วน้ําดื่ม าป้าย
โ รง าร าจาง มาจัดนิทรรศ าร งินรางวัลประ วด าร ง
ัน าตอบ ทน ณะ รรม ารตัด ิน าทราย า ชา รื่อง ียง
ละ วที าวั ดุอุป รณต ตง ถานที่ ละ าใชจายอื่นที่จํา
ปน ละที่ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 114 ลําดับ
ที่ 3 ( อง ารศึ ษา)
"

จํานวน

50,000 บาท

นา : 71/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

04.โ รง ารอบรม ืบ านวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น
" พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารอบรม ืบ านวัฒนธรรม
ประ พณีทองถิ่น ประ อบดวย าใชจาย ชน าอา าร ลาง
วัน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร าป้ายโ รง าร า
วั ดุฝึ อบรม า มนา ุณวิทยา ร า องที่ระลึ ํา รับศึ ษาด
งาน ารถบั ารถต าอา าร ย็น าน้ําดื่ม ละ าใชจายอื่นที่
จํา ปน ละที่ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 115 ลําดับ
ที่ 8 ( อง ารศึ ษา) "

จํานวน

40,000 บาท

นา : 72/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

7,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
โ รง ารฝึ อบรมพระภิ ษุ ละ าม ณร ภา ฤดรอน
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนวัดวัง มอตามโ รง าร
อบรมพระภิ ษุ าม ณรภา ฤดรอน จํานวน 1 ง ปน
งิน 7,000 บาท ปน าใชจาย ชน า ัมมนา ุณวิทยา ร า
อา าร พล าอา าร ชา าน้ําปานะ าวั ดุอุป รณ นัง ือ
วมนต าป้ายโ รง าร าจัด ถานที่ าจาง มา รื่อง
ียง ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4750ลง
วันที่ 14 ิง า ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 114 ลําดับ
ที่ 2 ( อง ารศึ ษา) "

นา : 73/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
01.โ รง าร วนพฤ ษศา ตรในโรง รียน
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนโรง รียน มยางตาลตาม
โ รง าร วนพฤ ษศา ตรในโรง รียน ประ อบดวย าใช
จาย ชน าวิทยา ร าวั ดุอุป รณ าอา าร ลางวัน ละ
อา ารวาง าป้ายไวนิล ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว
องตามโ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 100 ลําดับ
ที่ 1 ( อง ารศึ ษา)"

นา : 74/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

02.โ รง ารงาน วนพฤ ษศา ตรโรง รียน
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนโรง รียนบาน มยาง าดตาม
โ รง าร วนพฤ ษศา ตรโรง รียน ประ อบดวย าใช
จาย ชน าปรับปรุง รือน พาะชํา จัดซื้อวั ดุ ํา รับ พาะชํา ,จัด
ซื้อพันธุไม ศึ ษาพันธุไม ปรับปรุงระบบน้ํา ละด ลตนไม จัด
นิทรรศ าร าใชจายจัดทําป้ายชื่อพันธุไม า อ าร รุป
รายงาน ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว องตาม
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 100 ลําดับ
ที่ 2( อง ารศึ ษา)"

จํานวน

10,000 บาท

นา : 75/75

วันที่พิมพ : 22/3/2565 12:23:40

03.โ รง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอมภายในโรง รียน
" พื่อจาย ปน าใชจายใน ารอุด นุนโรง รียนราช
ประชานุ ราะ 25 ตามโ รง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอมภายใน
โรง รียน ประ อบดวย าใชจาย ชน
1. ิจ รรมรรั ษ ิ่ง วดลอม ปน าไม วาดทางมพราว ั้นไม
วาดดอ ญา ราด ตะ รา ยะ ที่ตั ยะ ายยาง
2. ิจ รรมโล วยดวยมือ รา ปน า องรางวัลตอบ ทน
3. ิจ รรม ารใ วามร ละ าว าร ี่ยว ับ ิ่ง วดลอม ปน า
ระดาษป ี ระดาษ อ ี่ ฟว จอรบอรด ระดาษ าว อง นา
บบบาง ระดาษ าว อง นา บบ นา าวยฮ วั ดุใน าร
ต ตง ละ าใชจายอื่นที่จํา ปน ละที่ ี่ยว องตาม
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 100 ลําดับ
ที่ 3 ( อง ารศึ ษา)
"

จํานวน

10,000 บาท

