ารบริ าร วนตาบลด นยาว
ต/ า ภ นน ด

ั วัดน รรา ีมา

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

-

ย- ถนน-

ต/ า ภ นน ด
พื้นที่

ว /ตาบล ั วัดน รรา ีมา 28.17 ตารา ิ ล มตร

ประ า รทั้ มด

3,471 น

ชาย

1,740 คน

หญิง

1,731 คน

้ มูล ณ วันที่ 1 มษายน 2565

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลด นย ว ญ่
ภ นน ดง จง วดนครร ชสีม

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล นย ว

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

30

. . 2564

12,412,724.79

1.1.2

9,726,326.32

1.1.3

7,902,510.52

1.1.4
160,000.00

1

1.1.5

1

1.2

665,000.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
2.1

นปี บปร ม

พ.ศ. 2563

14,397,743.91
ษ

10,355.52
100,171.80
100,185.10
515,063.56
็

็

0.00
0.00

ษ

13,671,967.93
0.00

2.2
2.3

13,626.00
21,653,283.37

6,118,590.00
6,204,059.00
6,721,594.37
1,203,100.00
1,405,940.00
ื

0.00

2.4
2.5

13,626.00
ื

3,726,855.00

2.6
2.7

6,383,400.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ร ย ยปร ป บปร ม พ.ศ. 2565
รบร ร วน บล นย ว
ภ นน
ว น รร ม

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มว ภ ษ
มว
นุ

ร

ธรรม นยม ปรบ ล บ

มว ร ยไ ้

ทรพย น

มว ร ยไ ้
รพ ย

ธ ร ูป ภ ล

มว ร ยไ ้ บ็ ล็
รวมรายได้จัดเก็บเอง

10,355.52

73,000.00

18,000.00

100,171.80

78,873.00

121,073.00

100,185.10

61,661.00

105,000.00

515,063.56

431,249.00

548,431.00

0.00

20,000.00

20,000.00

725,775.98

664,783.00

812,504.00

13,671,967.93

12,901,217.00

13,753,496.00

13,671,967.93

12,901,217.00

13,753,496.00

11,612,154.00

11,434,000.00

11,434,000.00

11,612,154.00

11,434,000.00

11,434,000.00

26,009,897.91

25,000,000.00

26,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มว ภ ษ

รร

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มว น ุ นุน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

6,118,590.00

6,169,610.00

6,991,010.00

งบบุคลากร

6,204,059.00

8,574,560.00

10,206,260.00

งบดา นินงาน

6,721,594.37

6,654,830.00

5,429,530.00

งบลงทุน

1,203,100.00

1,498,000.00

1,389,200.00

งบ งินอุดหนุน

1,405,940.00

1,930,000.00

1,954,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

30,000.00

30,000.00

21,653,283.37

24,857,000.00

26,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลดอนยาวใ ญ่
อาเภอโนนแดง จัง วัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลดอนยาว ญ่
อา ภอ นน ดง จัง วัดนครราช ีมา
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
ผนงานบริ ารงานทั่วไป

9,035,840

ผนงานการรักษาความ งบภาย น

160,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา

5,499,530

ผนงาน าธารณ ุข

300,000

ผนงาน ค ะ ละชุมชน

2,342,420

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชุมชน

65,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ

177,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอุต า กรรม ละการ ยธา

1,288,000

ผนงานการ กษตร

141,200

ด้านการดาเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง

6,991,010
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

26,000,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ ด น
นน ด
ดน
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

6,991,010

6,991,010

บ

6,991,010

6,991,010

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,034,520

0

1,512,600

180,720

6,727,840

น ดื น (ฝ่

ื )

1,793,560

0

0

0

1,793,560

น ดื น (ฝ่ ป

)

3,240,960

0

1,512,600

180,720

4,934,280

1,832,000

10,000

416,000

0

2,258,000

270,000

0

92,000

0

362,000

1,150,000

10,000

230,000

0

1,390,000

ดุ

115,000

0

92,000

0

207,000

ธ ณูป

297,000

0

2,000

0

299,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

0

0

0

20,000

น ุด นุน

20,000

0

0

0

20,000

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

0

0

30,000

ื่น

30,000

0

0

0

30,000

6,916,520

10,000

1,928,600

180,720

9,035,840

งบดา นินงาน
ต บ ทน
้

รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบ

งบดา นินงาน
้
ดุ
รวม

รวม

50,000

110,000

160,000

50,000

90,000

140,000

0

20,000

20,000

50,000

110,000

160,000

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,990,000

0

0

1,990,000

1,990,000

0

0

1,990,000

505,000

1,385,530

55,000

1,945,530

50,000

0

0

50,000

330,000

507,900

50,000

887,900

125,000

877,630

5,000

1,007,630

งบ งินอุดหนุน

0

1,554,000

10,000

1,564,000

น ุด นุน

0

1,554,000

10,000

1,564,000

2,495,000

2,939,530

65,000

5,499,530

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บ ทน
้
ดุ

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

80,000

80,000

80,000

80,000

งบ งินอุดหนุน

220,000

220,000

น ุด นุน

220,000

220,000

300,000

300,000

้

รวม

น้ : 6/8

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,488,420

0

0

0

1,488,420

1,488,420

0

0

0

1,488,420

624,000

0

10,000

90,000

724,000

20,000

0

0

0

20,000

224,000

0

10,000

90,000

324,000

380,000

0

0

0

380,000

30,000

0

0

0

30,000

ุ ณฑ

30,000

0

0

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

0

100,000

0

0

100,000

น ุด นุน

0

100,000

0

0

100,000

2,142,420

100,000

10,000

90,000

2,342,420

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บ ทน
้
ดุ
งบลงทุน

รวม

น้ : 7/8

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบดา นินงาน

รวม

65,000

65,000

65,000

65,000

รวม
65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

65,000

้

งาน

งบ
งบดา นินงาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

60,000

67,000

127,000

50,000

67,000

117,000

10,000

0

10,000

งบ งินอุดหนุน

0

50,000

50,000

น ุด นุน

0

50,000

50,000

60,000

117,000

177,000

้
ดุ

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน
ท่ดน

่

้
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบดา นินงาน
้
ดุ
งบลงทุน
ุ ณฑ

รวม

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

30,000

40,000

70,000

10,000

40,000

50,000

20,000

0

20,000

71,200

0

71,200

71,200

0

71,200

101,200

40,000

141,200

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลดอนยาวใหญ และโดยอนุมัติของนายอาเภอโนนแดง
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 26,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เปนจานวนรวมทังสิน 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,035,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

160,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,499,530

แผนงานสาธารณสุข

300,000

แผนงานเคหะและชุมชน

2,342,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

177,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,288,000

แผนงานการเกษตร

141,200

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,991,010
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

26,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย
ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลดอนยาวใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลดอนยาวใหญมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายสุนทรพงษ มณีสุคนธ)
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลดอนยาวใหญ
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายสุชาติ ดือเร๊ะ)
ตาแหนง นายอาเภอโนนแดง

0

วนท่พมพ : 1/4/2565 13:41:26

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลด นย ว ญ
ภ นน ดง จง วดนครร ช ม
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษ รง รื น ล ท่ดน
ภ ษบ รุงท งท่
ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม บ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ็บ ล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยมปิด ปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่
ร ฆษณ
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม รข รบ บ นุญ ต ปนผูม ทธท ร ยง นผล
ร ทบ ่ง วดล ม
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

68,406.38
36,415.60
0.00
4,728.00
109,549.98

0.00
0.00
6,517.52
3,838.00
10,355.52

0.00
0.00
68,000.00
5,000.00
73,000.00

0.00
0.00
-85.29
60.00

%
%
%
%

0.00
0.00
10,000.00
8,000.00
18,000.00

0.00
67,140.00

523.80
62,130.00

523.00
50,300.00

0.00 %
23.26 %

523.00
62,000.00

90.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

1,187.00

390.00

1,500.00

0.00 %

1,500.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

0.00
0.00
2,100.00
0.00

150.00
10,210.00
2,925.00
16,335.00

250.00
5,000.00
1,800.00
10,000.00

0.00
100.00
0.00
250.00

%
%
%
%

250.00
10,000.00
1,800.00
35,000.00

วนท่พมพ : 1/4/2565 13:41:26

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค บ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค บ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค บ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ ปร ป
ร ยไดจ ธ รณูป ภค ล จ รพ ณชย รื จ ร ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย
ร รจดซื้ จดจ ง
ค ขยน บบ ปลน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,000.00

4,300.00

6,000.00

0.00 %

6,000.00

0.00
0.00
76,517.00

1,208.00
0.00
100,171.80

1,000.00
500.00
78,873.00

50.00 %
0.00 %

1,500.00
500.00
121,073.00

0.00
180,130.43
180,130.43

0.00
100,185.10
100,185.10

5,000.00
56,661.00
61,661.00

0.00 %
76.49 %

5,000.00
100,000.00
105,000.00

398,706.00
0.00
398,706.00

510,471.00
4,592.56
515,063.56

392,818.00
38,431.00
431,249.00

29.83 %
0.00 %

510,000.00
38,431.00
548,431.00

0.00
0.00
4,460.00
4,460.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
10,000.00
20,000.00

-100.00 %
100.00 %
0.00 %

0.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00

0.00
9,358,450.92
1,515,690.41
101,605.12

474,103.99
8,559,369.49
1,518,466.00
87,910.62

395,908.00
7,888,920.00
1,500,000.00
100,000.00

19.72
4.68
0.00
0.00

%
%
%
%

474,000.00
8,258,129.00
1,500,000.00
100,000.00

วนท่พมพ : 1/4/2565 13:41:26

น : 3/3

รายรับจริง
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวง ร
ค ภ ค ลวงปิ ตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ภ ษจด รร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
2,209,022.00
17.70 %
25,000.00
0.00 %
40,000.00
35.00 %

ปี 2562
3,049,175.90
32,872.52
37,033.01

ปี 2563
2,651,362.70
11,212.66
54,230.47

ปี 2565
2,600,000.00
25,000.00
54,000.00

444,438.00

315,312.00

392,367.00

0.00 %

392,367.00

337,350.52
14,876,616.40

0.00
13,671,967.93

350,000.00
12,901,217.00

0.00 %

350,000.00
13,753,496.00

11,215,209.00
11,215,209.00
26,861,188.81

11,612,154.00
11,612,154.00
26,009,897.91

11,434,000.00
11,434,000.00
25,000,000.00

0.00 %

11,434,000.00
11,434,000.00
26,000,000.00

วนท่พมพ : 1/4/2565 13:43:02

น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลด นย ว ญ
ภ นน ดง จง วดนครร ช ม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

18,000 บาท

ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร้ ง

จ นวน

10,000 บ ท

ภ ษป้ ย

จ นวน

8,000 บ ท

รวม

121,073 บาท

ค ธรรม นยม บ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

523 บ ท

ค ธรรม นยม ็บ ล ขนมูลฝ ย

จ นวน

62,000 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

1,500 บ ท

ค ธรรม นยม รข รบ บ นุญ ต ปนผู้ม ทธท ร ยง นผล
ร ทบ ่ง วดล้ ม

จ นวน

2,000 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

250 บ ท

ค ธรรม นยม ื่น ๆ

จ นวน

10,000 บ ท

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

1,800 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ

จ นวน

35,000 บ ท

จ นวน

6,000 บ ท

ค บ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

1,500 บ ท

ค บ นุญ ต ื่น ๆ

จ นวน

500 บ ท

รวม

105,000 บาท

ค ช รื บร ร

จ นวน

5,000 บ ท

ด บ้ย

จ นวน

100,000 บ ท

รวม

548,431 บาท

ร ยได้จ ปร ป

จ นวน

510,000 บ ท

ร ยได้จ

จ นวน

38,431 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค บ นุญ ตปร
ุขภ พ

บ รค้

รบ จ รท่ ปน นตร ยต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ธ รณูป ภค ล จ รพ ณชย รื จ ร ื่น ๆ

วนท่พมพ : 1/4/2565 13:43:02

น้ : 2/2

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

20,000 บาท

ค ขยน บบ ปลน

จ นวน

10,000 บ ท

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

จ นวน

10,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

13,753,496 บาท

จ นวน

474,000 บ ท

จ นวน

8,258,129 บ ท

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้

จ นวน

1,500,000 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ

จ นวน

100,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต

จ นวน

2,600,000 บ ท

ค ภ ค ลวง ร

จ นวน

25,000 บ ท

ค ภ ค ลวงปิ ตร ลยม

จ นวน

54,000 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน

392,367 บ ท

ภ ษจด รร ื่น ๆ

จ นวน

350,000 บ ท

ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นด ผน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งน ุด นุนท่วไป

รวม

11,434,000 บาท

จ นวน

11,434,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 13:46

น้า : 1/36

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลดอนยาวใ ญ
อาเภอโนนแดง จัง วัดนครราชสีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

85,077

73,994

57,443

65.99 %

95,348

4,173,000

4,314,300

4,657,200

10.15 %

5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

830,400

866,400

912,000

0 %

912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000

55,000

60,000

-10 %

54,000

195,510

609,272

3,918,820

-88.81 %

438,342

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

291,320

โครงการเงินสมทบกองทุน ลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0

0

65,000

0 %

65,000

โครงการเงินสมทบกองทุน ลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

59,562

60,000

0

0 %

0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 13:46

น้า : 2/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,227

4,124

5,000

0 %

5,000

130,846

135,500

271,320

-100 %

0

รวมงบกลาง

5,531,622

6,118,590

9,946,783

6,991,010

รวมงบกลาง

5,531,622

6,118,590

9,946,783

6,991,010

รวมงบกลาง

5,531,622

6,118,590

9,946,783

6,991,010

รวมแผนงานงบกลาง

5,531,622

6,118,590

9,946,783

6,991,010

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,051

514,080

514,080

0 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,108

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,108

42,120

42,160

0 %

42,160

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

106,800

86,400

86,400

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,568,032

633,600

634,000

74.89 %

1,108,800

2,273,099

1,318,320

1,318,760

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,793,560

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 13:46

น้า : 3/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,592,022

1,602,529

1,500,982

61.96 %

2,430,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,677

1,350

0

100 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

63,677

42,000

42,000

200 %

126,000

540,000

432,000

423,000

27.66 %

540,000

60,000

48,000

48,000

25 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,277,376

2,125,879

2,013,982

3,240,960

รวมงบบุคลากร

4,550,475

3,444,199

3,332,742

5,034,520

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

40,200

154,750

120,000

-16.67 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

29,820

30,240

56,000

-64.29 %

20,000

คาเชาบ้าน

88,400

104,200

69,000

44.93 %

100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

100 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

20,000

24,800

12,000

53,400

-100 %

0

183,220

301,190

298,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

270,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 13:46

น้า : 4/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

388,090.5

1,093,209.6

1,050,000

-53.33 %

490,000

21,423

27,260

49,765

-59.81 %

20,000

0

0

0

100 %

5,000

คาใช้จายในการจัดงานโครงการ “อบต
.ดอนยาวใ ญสัญจร”

16,488

21,840

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

49,710

99,803

19,236

3.97 %

20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา

51,660

206,660

0

0 %

0

2,200

3,000

0

0 %

0

โครงการ อบต.ดอนยาวใ ญสัญจร

0

0

0

100 %

10,000

โครงการงานรัฐพิธี

0

149,384

9,000

11.11 %

10,000

โครงการสงเสริมกลุมผู้สูงอายุ อบรมใ ้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

0

0

79,810

-100 %

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎ มายท้องถิ่น ผู้บริ าร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
กิจกรรม อบรมใ ้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 13:46
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัด าพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

0

0

100 %

5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา

0

0

0

100 %

50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริ ารท้อง
ถิ่น

0

0

0

100 %

500,000

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

0

0

21,880

-100 %

0

100,159.44

64,555.95

98,873

-69.66 %

30,000

629,730.94

1,665,712.55

1,328,564

135,451

179,939

64,000

-53.13 %

30,000

13,057

19,975

10,000

0 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

21,550

-7.19 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

86,300

55,339.94

70,000

-42.86 %

40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

2,450

1,800

455.56 %

10,000

234,808

257,703.94

167,350

336,195.03

373,239.91

350,000

-28.57 %

250,000

คาบริการโทรศัพท์

1,290.42

1,287.21

1,500

233.33 %

5,000

คาบริการไปรษณีย์

0

0

0

100 %

2,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าวัสดุ

115,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

36,615.4

37,878

41,000

-14.63 %

35,000

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

374,100.85

412,405.12

392,500

297,000

รวมงบดาเนินงาน

1,421,859.79

2,637,011.61

2,186,814.07

1,832,000

เก้าอี้พลาสติก

0

39,000

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน

0

17,000

0

0 %

0

เก้าอี้สา รับ ้องประชุมสภา

0

57,000

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู

21,000

0

0

0 %

0

โต๊ะทางาน ระดับ 3 จานวน 2 ชุด

12,000

0

0

0 %

0

0

37,500

0

0 %

0

0

0

59,000

-100 %

0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพน มอกควัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่
2

30,000

0

0

0 %

0

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวลผล

22,000

0

22,000

-100 %

0

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับสานักงาน

16,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

101,000

150,500

81,000

0

รวมงบลงทุน

101,000

150,500

81,000

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อาเภอ
โนนแดง จัง วัดนครราชสีมา ประจาปงบ
ประมาณ 2564

0

0

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อาเภอ
โนนแดง จัง วัดนครราชสีมา ประจาปงบ
ประมาณ 2565

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

20,000

20,000

0

0

รวมรายจ่ายอื่น

20,000

0

0

30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000

0

0

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,093,334.79

6,231,710.61

5,620,556.07

6,916,520

100 %

20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น

100 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนการดาเนินงาน

0

0

11,558

-13.48 %

10,000

โครงการจัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนการดาเนินงาน

0

20,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

20,000

11,558

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

20,000

11,558

10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

20,000

11,558

10,000

687,540

570,300

615,070

119.58 %

1,350,600

14,000

0

0

100 %

42,000

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

12,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

821,540

690,300

735,070

1,512,600

รวมงบบุคลากร

821,540

690,300

735,070

1,512,600

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

29,250

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

86,000

72,000

72,000

0 %

72,000

115,250

72,000

72,000

81,000

228,842

292,400

-31.6 %

200,000

51,328

2,600

9,384

113.13 %

20,000

0

378,000

0

0 %

0

0

5,841.52

23,664

-57.74 %

10,000

132,328

615,283.52

325,448

25,284

16,582

42,000

92,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริ ารสวนตาบลดอนยาว
ใ ญ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

230,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-52.38 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

20,000

-50 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

3,500

54,800

103,612

-51.74 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

2,000

26,400

16,600

14,000

-28.57 %

10,000

55,184

87,982

179,612

213

600

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

213

600

0

2,000

รวมงบดาเนินงาน

302,975

775,865.52

577,059.93

416,000

0

0

16,500

-100 %

0

0

867,000

0

0 %

0

22,000

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

92,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

100 %

2,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เ ล็ก ( แบบ 2 บาน )
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเซล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สา รับงานประมวล
ผล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0

22,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

22,000

889,000

16,500

0

รวมงบลงทุน

22,000

889,000

16,500

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,146,515

2,355,165.52

1,328,629.93

1,928,600

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

180,720

รวมงบบุคลากร

0

0

0

180,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

180,720

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,239,849.79

8,606,876.13

6,960,744

9,035,840

0 %

0

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

180,720
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

278,785

0

รวมค่าใช้สอย

0

278,785

0

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

278,785

0

50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

278,785

0

50,000

คาใช้จายในการดาเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
อปพร.

19,550

0

0

0 %

0

โครงการตั้งจุดบริการชวงเทศกาลสงกรานต์

13,850

0

0

0 %

0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
ปใ ม

11,820

20,000

0

0 %

0

100 %

50,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใ ม

0

0

2,880

594.44 %

20,000

ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต์

0

0

20,000

0 %

20,000

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาตาบล (อปพร.)

0

0

0

100 %

30,000

สงเสริมกิจกรรม อปพร.

0

0

0

100 %

20,000

45,220

20,000

22,880

0

0

12,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

12,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

45,220

20,000

34,880

110,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

45,220

20,000

34,880

110,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

45,220

298,785

34,880

160,000

964,230

901,920

972,150

46.89 %

1,428,000

21,000

0

0

100 %

42,000

รวมค่าใช้สอย

90,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

66.67 %

20,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินวิทยฐานะ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

31,500

59,500

84,000

0 %

84,000

357,610

363,960

371,680

4.93 %

390,000

41,810

35,460

29,160

57.75 %

46,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,416,150

1,360,840

1,456,990

1,990,000

รวมงบบุคลากร

1,416,150

1,360,840

1,456,990

1,990,000

5,100

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

2,700

0

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

20,000

4,000

6,420

3,000

-100 %

0

9,100

9,120

3,000

45,000

306,320

262,943

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-4.92 %

250,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

12,646

0

100 %

20,000

0

0

10,000

200 %

30,000

45,000

318,966

274,337

10,569.97

27,730

40,000

0 %

40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

29,401

29,773

30,000

66.67 %

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

12,600

14,000

3,000 1,066.67 %

35,000

รวมค่าวัสดุ

52,570.97

71,503

73,000

125,000

รวมงบดาเนินงาน

106,670.97

399,589

350,337

505,000

0

16,000

16,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

16,000

16,000

0

รวมงบลงทุน

0

16,000

16,000

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,394 2,052.08 %

30,000

330,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับสานัก
งาน

-100 %

0
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ยอดต่าง (%)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
สภาวัฒนธรรมอาเภอโนนแดง

10,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

10,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,532,820.97

1,776,429

1,823,327

2,495,000

8,200

49,800

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

318,220

357,260

340,330

33.96 %

455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใ ้เด็ก
และเยาวชน (โตไปไมโกง)

0

0

0

100 %

2,000

วันเด็กแ งชาติ

0

0

0

100 %

50,000

326,420

407,060

340,330

0

0

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

รวมค่าใช้สอย

507,900

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

100 %

877,630
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาอา ารเสริม (นม)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

748,897.94

742,399.52

717,055

-100 %

0

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

748,897.94

742,399.52

817,055

877,630

รวมงบดาเนินงาน

1,075,317.94

1,149,459.52

1,157,385

1,385,530

1,301,000

1,185,940

0

0 %

0

อุด นุนอา ารกลางวัน ร.ร. สังกัด สพฐ ใน
เขตตาบลดอนยาวใ ญ

0

0

1,206,260

28.83 %

1,554,000

รวมเงินอุดหนุน

1,301,000

1,185,940

1,206,260

1,554,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,301,000

1,185,940

1,206,260

1,554,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,376,317.94

2,335,399.52

2,363,645

2,939,530

0

0

0

0

0

0

วัสดุการศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการเงินอุด นุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสงเสริมสนับสนุนดนตรีและศิลป
วัฒธรรมพื้นบ้าน
รวมค่าใช้สอย

100 %

50,000
50,000
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ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

5,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

55,000

บวงสรวงยาโมและงานของดีอาเภอโนนแดง

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

10,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0

0

0

65,000

รวมแผนงานการศึกษา

3,909,138.91

4,111,828.52

4,186,972

5,499,530

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ

0

20,000

0

0 %

0

โครงการคิกออฟการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและการรักษามาตรการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (การ์ดอยาตก)

0

125,700

0

0 %

0

50,533

0

0

0 %

0

220,000

0

0

0 %

0

โครงการพระราชดาริทางด้านสาธารณสุข

0

0

220,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0

34,869

0

0 %

0

ป้องกันไข้เลือดออก

0

0

40,360

23.89 %

50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

0

0

30,000

0 %

30,000

รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดตอตาง ๆ ในพื้นที่

0

0

35,330

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

270,533

180,569

325,690

80,000

รวมงบดาเนินงาน

270,533

180,569

325,690

80,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริทางด้านสาธารณสุข

0

216,400

0

0 %

0

โครงการพระราชดาริทางด้านสาธารณสุข

0

0

0

100 %

220,000

รวมเงินอุดหนุน

0

216,400

0

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

216,400

0

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

270,533

396,969

325,690

300,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

270,533

396,969

325,690

300,000

198,000

0

0

100 %

695,460

21,000

0

0

100 %

42,000

508,831

617,880

634,980

3.15 %

654,960

73,268

90,840

79,980

20.03 %

96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

801,099

708,720

714,960

1,488,420

รวมงบบุคลากร

801,099

708,720

714,960

1,488,420

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน

0

0

166,120

-93.98 %

10,000

21,000

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

5,000

21,000

0

166,120

264,930

225,351.5

334,700

-42.04 %

194,000

45,242

600

0

100 %

20,000

3,600

7,550

6,764

47.84 %

10,000

313,772

233,501.5

341,464

9,953

6,618

10,000

200 %

30,000

44,057

28,709

68,067

-55.93 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

224,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุกอสร้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

247,711

79,394.22

690,000

-85.51 %

100,000

20,000

21,500

5,000

300 %

20,000

122,952

421,606

297,484

-32.77 %

200,000

รวมค่าวัสดุ

444,673

557,827.22

1,070,551

380,000

รวมงบดาเนินงาน

779,445

791,328.72

1,578,135

624,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวลผล

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสา รับงานสานัก
งาน

0

16,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

30,000

22,000

16,000

0

โครงการกอสร้างทอสี่เ ลี่ยม คสล. แบบ 1
ชองการระบาย บ้านนาดี มูที่ 10

0

29,200

0

0 %

0

โครงการกอสร้างทอสี่เ ลี่ยม คสล. แบบ 4
ชองการระบาย บ้านศรีวัฒนา มูที่ 6

0

102,400

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
บารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบารุงรักษา รือซอมแซมถนน

300,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมป้ายประชา
สัมพันธ์ขององค์กาบริ ารสวนตาบลดอน
ยาวใ ญ

46,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุก บ้านสาโรง
มูที่ 9

100,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

446,000

131,600

0

0

รวมงบลงทุน

468,000

147,600

0

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,048,544

1,647,648.72

2,293,095

2,142,420

0

0

267,500

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ซอมแซมถนนที่ชารุดในพื้นที่ตาบลดอนยาว
ใ ญ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

0

0

198,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

465,500

0

รวมงบลงทุน

0

0

465,500

0

0

0

123,746

-100 %

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

123,746

100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

123,746

100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0

0

589,246

100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
เงินอุด นุนคาไฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

0

0

19,000

0

0

19,000

81,650

0

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,650

0

100,000

0

รวมงบลงทุน

81,650

0

119,000

0

รวมงานสวนสาธารณะ

81,650

0

119,000

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า (แบบข้อแข็ง)
รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการซอมแซม/ปรับปรุง ตอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการกาจัดขยะ

0

0

0

100 %

50,000

โครงการบริ ารจัดการขยะในชุมชน

0

0

35,200

13.64 %

40,000

โครงการบริ ารจัดการขยะในชุมชน

0

40,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

40,000

35,200

90,000

รวมงบดาเนินงาน

0

40,000

35,200

90,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

40,000

35,200

90,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,130,194

1,687,648.72

3,036,541

2,342,420
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการรณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

28,900

10,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

20,000

148,200

50,000

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพการประมง

49,550

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

0

0

85,810

-65.04 %

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปก

19,550

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์

49,550

49,256

0

0 %

0

0

0

15,000

0 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

295,750

109,256

100,810

65,000

รวมงบดาเนินงาน

295,750

109,256

100,810

65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

295,750

109,256

100,810

65,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

295,750

109,256

100,810

65,000

โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

รณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ดอนยาว
ใ ญ

79,777.5

79,790

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาองค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ

0

0

50,980

-1.92 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

79,777.5

79,790

50,980

49,980

49,830

0

รวมค่าวัสดุ

49,980

49,830

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

129,757.5

129,620

50,980

60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

129,757.5

129,620

50,980

60,000

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

243,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

19,950

19,900

0

0 %

0

0

0

191,100

-89.53 %

20,000

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
และของดีอาเภอโนนแดง (บวงสรวงยาโม)

30,000

0

0

0 %

0

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
และของดีอาเภอโนนแดง(บวงสรวงยาโม)

0

0

0

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมผู้ดาเนินงานด้านศาสน
พิธี(มัคนายก) ภายใต้สถานการณ์ป้องกัน
โรค

0

22,000

0

0 %

0

โครงการรณรงค์สงเสริมวันสาคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว
โร ณะ)

0

0

0

100 %

4,000

โครงการรณรงค์สงเสริมวันสาคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตักบาตรโทโว
โร ณะ)

1,312

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการรดน้าดา ัวผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

16,000

0

0

0 %

0

8,060

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมวันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

0

0

0

100 %

4,000

โครงการสงเสริมวันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

0

0

0

100 %

4,000

โครงการสงเสริมวันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันมาฆบูชา)

900

3,720

0

0 %

0

โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา

0

0

0

100 %

5,000

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

0

5,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

319,222

50,620

191,100

67,000

รวมงบดาเนินงาน

319,222

50,620

191,100

67,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

319,222

50,620

191,100

117,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
และเยาวชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

448,979.5

180,240

242,080

177,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวนตาบลดอนยาวใ ญ

0

0

0

100 %

122,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวนตาบลดอนยาวใ ญ

0

0

0

100 %

324,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายในพื้นที่องค์การบริ ารสวนตาบลดอน
ยาวใ ญ

0

0

0

100 %

224,000

โครงการปรับปรุง อประชุมองค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ

0

0

0

100 %

618,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

1,288,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

1,288,000

รวมงานก่อสร้าง

0

0

0

1,288,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

1,288,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ

0

0

0

100 %

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ

0

9,500

0

0 %

0

0

9,500

0

0

0

2,500

รวมค่าวัสดุ

0

0

2,500

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

9,500

2,500

30,000

รวมค่าใช้สอย

10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

700 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบ อยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

71,200

รวมงบลงทุน

0

0

0

71,200

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

9,500

2,500

101,200

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

100 %

71,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดาเนินการ
รือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู ัว
ม าวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดาเนินการ
รือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู ัว
ม าวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

100,000

80,000

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

20,000

70,860

49,990

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

170,860

129,990

20,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

170,860

129,990

20,000

40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

170,860

129,990

20,000

40,000

รวมแผนงานการเกษตร

170,860

139,490

22,500

141,200

รวมทุกแผนงาน

20,042,147.2

21,649,683.37

24,857,000

26,000,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ
อา ภอ นน ดง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม
2. พระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

รวม

6,991,010 บาท

รวม

6,991,010 บาท

รวม

6,991,010 บาท

จานวน

95,348 บาท
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จานวน 650 คน ย ป็น
คนละ 600 บาท/ ดือน จานวน 378 คน ป็น งิน 2,721,600
บาท
คนละ 700 บาท/ ดือน จานวน 187 คน ป็น งิน 1,570,800
บาท
คนละ 800 บาท/ ดือน จานวน 76 คน ป็น งิน 729,600 บาท
คนละ 1,000 บาท/ ดือน จานวน 9 คน ป็น งิน 108,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
118 ลงวันที่ 15 ม ราคม พ.ศ. 2556 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 116
ข้อ 1 )

จานวน

5,130,000 บาท
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บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพคนพิ าร รือทุพพลภาพ นพื้นที่ตาบล
ดอนยาว ญ คนละ 800 บาท/ ดือน จานวน 95 คน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยความพิ าร ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ าร ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0891.3/ว
3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารจาย บี้ย
ความพิ ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย บี้ยความพิ าร ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 116
ข้อ 2 )

จานวน

912,000 บาท
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จานวน

54,000 บาท

จานวน

438,342 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด นพื้นที่ตาบลดอนยาว
ญ คนละ 500 บาท/ ดือน จานวน 9 คน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
ละข้อ 17
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง าร
ตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 116
ข้อ 3 )

งิน ารองจาย
พื่อ ช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณี าร
ป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของ
ประชาชน ป็น วนรวมได้ ชน ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ า
อุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า ละ มอ ควัน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ/ระ บียบ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 มษายน 2563 รื่อง าร
า นดราย าร นงบ ลาง ประ ภท ารองจาย
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร ช้จายงบประมาณ
พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัยขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54
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4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0684 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร
ปฏิบัติ า รับองค รป ครอง วนท้องถิ่น น ารชวย ลือองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 รื่อง นวทางปฏิบัติ น าร
ชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รื่อง าร
ตรียม ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ าภัย นาว ปี พ.ศ. 2561-2562
7. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 รื่อง าร
ตรียม ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ าอุท ภัย น้าทวมฉับพลัน น้าป่า
ไ ล ลา ละดินถลม นพื้นที่ภาค ต้ ปี 2562
8. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 รื่อง าร
ปรับปรุง ผนปฏิบัติ าร น ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
9. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รื่อง าร
ตรียมความพร้อมรับ ถาน ารณอุท ภัย นชวงฤดูฝน ปี 2563
10. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
( านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

รายจายตามข้อผู พัน
ครง าร งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น ( ป ช.) จานวน

65,000 บาท
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พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ( ป ช.) จานวน 65,000 บาท (องค ารบริ าร วนตาบล
ลาง บทบ งินไมน้อย วาร้อยละ 40 ของ งินที่ได้รับจัด รรจา
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ)
- 45 บาท/ประชาชน นพื้นที่ 1 คน
- ป็นไปตาม นัง ือ/ระ บียบ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ของ อปท. พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
2. ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุน ้ อปท. ดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพ นระดับท้องถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
( านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561- 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 น้า 10
ข้อ 1 )
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500
( านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

291,320 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

6,916,520 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,034,520 บาท

รวม

1,793,560 บาท

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ละรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นง นาย องค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา ละรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 8/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ศษ นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ละรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
องค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็นคา งินคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

42,160 บาท

86,400 บาท

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือน ้ มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตาบลผู้ดารงตา นง ดังนี้
-ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
-รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
- มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 9 อัตรา
- ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 9/86

1,108,800 บาท

น้า : 10/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,240,960 บาท

จานวน

2,430,960 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 7 อัตรา 12
ดือน ดยจาย ้พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล (นั บริ าร อบต.) จานวน 1
อัตรา
2. ัว น้า านั งานปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป) จานวน 1
อัตรา
3. นั จัด ารงานทั่วไปปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
4. นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผนปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
5. นั ทรัพยา รบุคคลปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
6. นั พัฒนาชุมชนปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
7. จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
- ป็นตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

84,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล (นั บริ ารระดับ ลาง) จานวน 1 อัตรา
- ป็นตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 11/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

งินประจาตา นง

จานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของผู้บริ าร ที่มี ิทธิได้รับตามที่
ฎ มาย า นด ดังนี้
1. ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้า านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตรา
- ป็นตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

540,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างพร้อม งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ภาร รง
จานวน 1 อัตรา
2. พนั งานขับรถ จานวน 2 อัตรา
3. มบ้าน
จานวน 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ป็นตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 12/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ภาร รง
จานวน 1 อัตรา
2. พนั งานขับรถ จานวน 2 อัตรา
3. มบ้าน
จานวน 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ป็นตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษาความ จ็บ
ป่วยนอ วลาราช าร ละ นวัน ยุด
ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ
- พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นระยะ
ยาว ละอัตราคาตอบ ทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไป ้ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ าร
ตงตั้ง ้ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้งของ อปท
.
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความรับ
ผิดทางละ มิดของ อปท.
ฯลฯ
- ป็นไปตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,832,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 13/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 รื่อง าร า นด ลั ูตรที่ ี่ยว ับ ารดู ล
ผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นระยะยาว ละ ลั ณฑ วิธี
าร งื่อนไขอัตราคาตอบ ทน ละ ารจายคาตอบ ทนของอา า
มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 ุมภาพันธ 2563 รื่อง นวทาง ารจัดอบรม ลั ูตรที่ ี่ยว
ับ ารดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
4. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คา ช้จาย ้
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนของ อปท. พ.ศ. 2560
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว
2318 ลงวันที่ 21 มษายน 2564 รื่อง นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 พื่อ ป็นคา ช้จาย ้
อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.
6. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ
าร บิ จายคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม าร
7. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
5013 ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้ง
งบประมาณ พื่อ ป็นคา ช้จาย น าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น
8. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0804.4/ว
2158 ลงวันที่ 20 มษายน 2559 รื่อง ารือ าร บิ จายคา บี้ย
ประชุมคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น พนั งานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร ผู้ที่มี ิทธิได้รับตาม
ที่ ฎ มาย า นด
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 14/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

คา ชาบ้าน

จานวน

100,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของข้า
ราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจาตาม ิทธิที่ควรจะได้รับตามที่
ฎ มาย า นด
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,150,000 บาท

จานวน

490,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ้ พนั งาน วนท้องถิ่น พนั งาน
จ้าง ละผู้มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน ตามที่
ฎ มาย า นด
- ป็นไปตาม ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งินของ อปท. พ
.ศ. 2547 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563 รื่อง าร บิ คา ช้
จายที่ ้ถือวา ป็นรายจาย มื่อได้รับ จ้ง ้ชาระ นี้
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารตาม ิทธิที่
ควรจะได้รับตามที่ ฎ มาย า นด
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย
ว้น คา ชาบ้าน) คา ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง
มา ฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย
ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประ ัน คา ช้จาย น ารดา นินคดี ตามคา
พิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร คา ช้จาย น ารรังวัดที่ดิน
าธารณะ คาจ้าง มาบุคคล พื่อปฏิบัติงาน ตามอานาจ น้าที่ อบ

น้า : 15/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

ต. ฯลฯ
(1) คาจ้าง มาบริ ารผู้ชวยงานวิ คราะ ฯ, งบ
ประมาณ จานวน 1 อัตรา
(2) คาจ้าง มาบริ ารผู้ชวย ลืองานนั จัด ารงานทั่ว
ไป, ิจ าร ภาฯ, บันทึ ข้อมูล ป ช. จานวน 1 อัตรา
(3) คาจ้าง มาบริ ารชวย ลืองานด้านพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 อัตรา
(4) คาจ้าง มาบริ ารขน ็บขยะ จานวน 2 อัตรา
(5) คาจ้าง มาบริ าร มบ้าน จานวน 1 อัตรา
(6) คาจ้าง มาบริ ารยามรั ษา าร ถานที่ราช าร จานวน 1
อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ช้จาย น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
นลั ษณะคา ช้ อย ละคา าธารณูป ภค
4. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง มาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง อ ชน
ละ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54
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พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจาย น ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น) ดย ย ป็น
-คารับรอง น ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ดยคานึงถึง
ความจา ป็น ละประ ยัด ป็น งินจานวน 10,000 บาท
-คา ลี้ยงรับรอง น ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตาม
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น รือองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ้อยู นดุลยพินิจของผู้
บริ ารท้องถิ่น ป็น งินจานวน 10,000 บาท
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
จิ รรม อบรม ้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาว ารของราช าร พ.ศ จานวน
. 2540
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารฝึ อบรม ้ ความรู้ตาม พ.ร.บ
. ข้อมูล ขาว ารของราช าร พ.ศ. 2540 บุคลา ร ตัว ทน
ชุมชน ประชาชน นพื้นที่ตาบลดอนยาว ญ ดยมีคา ช้จาย
ประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คา
วั ดุ คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ
อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 135 ข้อ 6)

5,000 บาท
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คา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2555
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2559
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
ครง าร อบต.ดอนยาว ญ ัญจร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร อบต.ดอนยาว ญ
ัญจร ประจาปีงบประมาณ 2565 ดยมีคา ช้จายประ อบ
ด้วย คาป้าย ครง าร คาอา ารวาง ละน้าดื่ม คาอา าร คาจัด
ถานที่ คาวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราช ฤษฎี า ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 135 ข้อ 7)
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ครง ารงานรัฐพิธี

จานวน

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย นงานรัฐพิธีตาง ๆ ชน วันปิยะม าราช วัน
จั รี วันท้องถิ่นไทย วัน าคัญอื่น ๆ ที่ทางราช าร า นด ดย
จาย ป็นคา ครื่อง ั าระ คาพานพุม คาดอ ไม้ คาพวงมาลา คา
พานพุมดอ ไม้ ด รวมถึงคา ช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัดงานรัฐ
พิธี ฯลฯ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง (ฉบับที่ 2) น้า 11
ข้อ 1)
ครง ารอบรม ้ความรู้ด้านระ บียบ ฎ มายท้องถิ่น ผู้บริ าร
จานวน
ละ มาชิ ภาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารฝึ อบรม ี่ยว ับอานาจ น้าที่ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น มาชิ ภา ผู้บริ าร ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ดยมีคา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถาน
ที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด
ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 135 ข้อ 8)

10,000 บาท

10,000 บาท
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จัด าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวงมาลา

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวง
มาลา ตามความจา ป็น คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้า
ดอ ไม้ า รับมอบ ้ผู้มี ียรติ ชาวตางประ ทศ ละคู มร ที่
ดินทาง ข้ามา รือออ จา ประ ทศไทยคนละไม ิน 300
บาท คาพวงมาลา รือพานประดับพุมดอ ไม้ า รับวาง ณ
อนุ าวรีย ครั้งละไม ิน 1,000 บาท คาพวงมาลา า รับวางศพ
ผู้มี ียรติ พวงละไม ิน 400 บาท
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 137 ข้อ 15 )
ฝึ อบรบ ละ ัมมนา
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงานของ มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตาบล ผู้บริ าร ผู้นาชุมชน พนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ลุมอาชีพ ลุมอา า มัคร ผู้บา พ็ญ
ประ ยชน ละประชาชนทั่วไป ที่ ามารถ บิ จายได้ตามที่
ฎ มาย า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 136 ข้อ 10 )

น้า : 20/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

ลือ ตั้ง. มาชิ ภาท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น ละผู้
บริ ารท้องถิ่น ตามที่ ฎ มาย า นด รวมถึงประชา ัมพันธ าร
รณรงค รือ าร ้ข้อมูลขาว าร ประชาชน ้ทราบถึง ิทธิ
ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มือง น าร ลือ ตั้ง ดยจาย
ป็นคา ช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละ
อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
นัง ือ คา ช้จาย น ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คา
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจุ อ าร คาของ มนาคุณ คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คา
ป้าย ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาตอบ ทนคณะ
รรม าร คา ช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา ครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ
ารตั้งงบประมาณ าร ช้จาย งิน ะ ม ละ งินทุน ารอง งิน
ะ มขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ ป็นคา ช้จาย า รับ
าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
6. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
5013 ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้ง
งบประมาณ พื่อ ป็นคา ช้จาย น าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 118
ข้อ 2)

จานวน

500,000 บาท

น้า : 21/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ ประ อบด้วย รถยนต รถขนขยะ ครื่องปรับ
อา าศ คอมพิว ตอร นตบุค ครุภัณฑ านั งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 22/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ้าอี้ตาง ๆ
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ป๊ ข็ม
มุด ทป บบ ระดาษคารบอน ระดาษไข ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟ้ม มุด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะ รง อ าร น้าดื่ม ครื่องตัด ฟม ครื่องตัด
ระดาษ ุญ จ ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ผ้า
ประดับต ตง พานพุม อุป รณที่ ช้ นงานพิธีตาง ๆ ระดาน
ไวทบอรด มูลี่ มานปรับ ง ผ้ามาน ครื่องคานวณ
ลข (Calculators) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

รวม

115,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 23/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ปรง ไม้ วาด ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ้วน้า จานรอง ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ถัง
น้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทวั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน บต ตอรี่ ยางรถยนต น้า ลั่น ายไมล พลา ตลับ
ลู ปน น้ามัน บร ัว ทียน ไขควง นอต รู ุญ จปา
ตาย ุญ จ ลื่อน ัญญาณ ไฟฉุ ฉิน ประ จตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 24/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามันจาระบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ระดาษ ขียน
ป ตอร พู ัน ละ ี ฟิลม รูป ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 25/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ผน รือจานรอง
บันทึ ข้อมูล ผ้า มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง
มึ ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับ านั งานองค ารบริ าร วน
ตาบล ิจ ารประปาที่องค ารบริ าร วนตาบลดู ลรับผิด
ชอบ ไฟฟ้า าธารณะที่ ิน ิทธ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา ช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จาย นลั ษณะคา
ช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูป ภค
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

10,000 บาท

รวม

297,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

น้า : 26/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:54

คาบริ าร ทรศัพท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ทรศัพทพื้นฐาน ทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงคา
ช้จาย พื่อ ้ได้ ช้บริ ารดัง ลาว ละคา ช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
าร ช้บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา ลข มาย ทรศัพท คา
บารุงรั ษา าย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม าร อน งิน นระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ทรภาพ ( ทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คา ช้จาย ี่ยว ับ าร
ช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ าร
อื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม รวมถึงคา ช้
จาย พื่อ ้ได้ ช้บริ ารดัง ลาว ละคา ช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ าร
ช้บริ าร
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 27/86
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คา ชาพื้นที่ ว็บไซต ละคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง
พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต ละคาธรรม นียมที่ ี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คา ช้จาย น
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 28/86
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือ
จานวน
ประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ถานที่ ลาง) อา ภอ นน
ดง จัง วัดนครราช ีมา ประจาปีงบประมาณ 2565

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ( ถานที่ ลาง) อา ภอ นน ดง จัง วัด
นครราช ีมา ประจาปีงบประมาณ 2565 ดยอุด นุน ละ นับ
นุน ารดา นิน ครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวม น าร ้ความชวย
ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราช ฤษฎี า ละระ บียบดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4. ประ าศ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑวิธี
ารปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ ารรวม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 น้า 13 ข้อ 1)

น้า : 29/86
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิ ช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ
ร้างพัฒนาระบบตาง ๆ
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มา ถาบัน ารศึ ษา รือองค รที่นา ชื่อ
ถือ ทา ารประ มินความพึงพอ จ าร ้บริ ารขององค าร
บริ าร วนตาบล
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

น้า : 30/86
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

ครง าร จัดทา ผนชุมชน ผนพัฒนาท้องถิ่น ผน ารดา นินงาน จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารจัดทา ผนชุมชน ผน
พัฒนาท้องถิ่น ผน ารดา นินงาน ดยจาย ป็นคา ช้จาย ี่ยว ับ
าร ช้ ละ ารต ตง ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คา
วั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คา ช้จาย น าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจุ
อ าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย
ครง าร คา ช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา ครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ/ ฎ มาย ดังนี้
1. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 รื่อง าร นับ นุน ารขับ คลื่อน ผน
ชุมชน ู ารพัฒนาท้องถิ่น ละจัง วัด บบบูรณา าร
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562 รื่อง นวทาง าร
ชื่อม ยง ละบูรณา าร ผนพัฒนา นระดับพื้นที่ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รื่อง าร ชื่อม
ยง ละบูรณา าร ผนพัฒนา นระดับพื้นที่ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 136 ข้อ 9
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,928,600 บาท

รวม

1,512,600 บาท

รวม

1,512,600 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,350,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 4
อัตรา ดยจาย ้พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ผู้อานวย าร องคลัง (นั บริ ารงาน ารคลัง) จานวน 1
อัตรา
2. นั วิชา าร งิน ละบัญชี จานวน 1 อัตรา
3. นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
4. จ้าพนั งานพั ดุ จานวน 1 อัตรา
( องคลัง)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาตา นงของผู้บริ าร ตา นง ผู้
อานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา 12 ดือน
( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างพร้อม งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง จานวน 1 อัตรา ตา นง คนงานทั่ว
ไป จานวน 12 ดือน
( องคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง จานวน 1
อัตรา ตา นงคนงานทั่วไป จานวน 12 ดือน
( องคลัง)

น้า : 32/86
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งบดาเนินงาน

รวม

416,000 บาท

รวม

92,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช าร ละ นวัน ยุด
ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คาตอบ
ทน อปพร. งินตอบ ทน จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง งิน
รางวัล งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ. ศ. 2557
3. นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
( องคลัง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น พนั งานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร ผู้ที่มี ิทธิได้รับตาม
ที่ ฎ มาย า นด
( องคลัง)
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คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ้ พนั งาน วนท้องถิ่น ที่มี ิทธิได้รับ
ตามที่ ฎ มาย า นด
( องคลัง)

จานวน

72,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คา ช้จาย น ารดา นินคดีตาม
คาพิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร คาจ้าง มาบุคคล พื่อปฏิบัติ
งาน ตามอานาจ น้าที่ อบต.
1. คาจ้าง มาบริ ารผู้ชวยงานนั วิชา ารจัด ็บราย
ได้ จานวน 1 อัตรา
2. คาจ้าง มาบริ ารผู้ชวยงานด้าน าร งิน ละ
บัญชี จานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ช้จาย น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
นลั ษณะคา ช้ อย ละคา าธารณูป ภค
4. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง มาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง อ ชน
ละ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( องคลัง)

น้า : 35/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม
ติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
( องคลัง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ ประ อบด้วย รถจั รยานยนต รถยนต ครุภัณฑ
านั งาน คอมพิว ตอร นตบุค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)

น้า : 36/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป ป๊ ข็ม มุด ทป บบ ระดาษคารบอน ระดาษไข ลวด
ย็บ ระดาษ าว ฟ้ม มุด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะ รง อ าร น้าดื่ม ครื่องตัด ฟม ครื่องตัด
ระดาษ ุญ จ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่องคานวณ
ลข (Calculators) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องคลัง)

รวม

92,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 37/86
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทวั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง น น้า ลั่น าย
ไมล พลา ตลับลู ปน น้ามัน บร ัว ทียน ไขควง นอต
รู ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่อน ัญญาณ ไฟฉุ ฉิน ประ จ
ตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องคลัง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามันจาระบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องคลัง)

น้า : 38/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ระดาษ ขียน
ป ตอร พู ัน ละ ี ฟิลม รูป ี รือขาวดา ที่ได้จา ารล้าง
อัด ขยาย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องคลัง)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ผน รือจานรอง
บันทึ ข้อมูล ผ้า มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง
มึ ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องคลัง)

น้า : 39/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

รวม

180,720 บาท

รวม

180,720 บาท

รวม

180,720 บาท

จานวน

180,720 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม าร อน งิน นระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน นั วิชา ารตรวจ อบภาย น จานวน 1
อัตรา
( นวยตรวจ อบภาย น)

น้า : 40/86
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค รป ครอง วนท้องถิ่น คา ช้จาย
ประ อบด้วย คา ดินทาง คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวาง ละน้าดื่ม คาต ตง ถานที่ คา ชา ถานที่ คาวั ดุ น
ารฝึ อบรม คา บประ าศ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0229/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รื่อง นวทาง ารจัดฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รื่อง นวทาง ารจัดฝึ อบรม
ชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารตั้งงบประมาณ า รับฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติฯ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 น้า 8 ข้อ 1)

น้า : 41/86
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าลปี ม
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย นจัดตั้งจุดบริ ารประชาชน นชวง ทศ าล
ปี ม คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คาวั ดุ ละ
อุป รณ คาน้าดื่มที่ไมมี อล อฮอล คาป้าย ครง าร ป้าย
รณรงค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตร าร น
ารรั ษาความปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รื่อง ารดา นิน
ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปี ม พ.ศ
. 2562
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจาย ละ บิ
จาย งินคา ช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 109
ข้อ 5)
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ตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าล ง รานต
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย นจัดตั้งจุดบริ ารประชาชน นชวง ทศ าล
ง รานต คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คาวั ดุ ละ
อุป รณ คาน้าดื่มที่ไมมี อล อฮอล คาป้าย ครง าร ป้าย
รณรงค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตร าร น
ารรั ษาความปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจาย ละ บิ
จาย งินคา ช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร
5. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่อง นวทาง าร
ดา นิน ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล
ง รานต พ.ศ. 2563
6. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564 รื่อง ารดา นิน าร
ป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต พ.ศ
. 2564
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 110
ข้อ 6)

จานวน

20,000 บาท
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ฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนประจาตาบล (อปพร.)
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารอบรมอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนประจาตาบล (อปพร.) คา ช้จายประ อบ
ด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาอา าร ละน้าดื่มไมมี
อล อฮอล คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
2561-2565) น้า 129 ข้อ 5)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 44/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

ง ริม ิจ รรม อปพร.
คา ช้จาย น ารดา นิน ิจ รรมตาง ๆ ของ อปพร. พื่อจาย ป็น
คา ช้จาย ารจัด ิจ รรมวันอา า มัครป้อง ันภัยพล รือน (อป
พร.) ของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนศูนยองค ารบริ าร
วนตาบลดอนยาว ญ ดยมีคา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถาน
ที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาประ าศนีย
บัตร คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ
อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 110
ข้อ 7)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ลู บอล
ดับ พลิง ฯลฯ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,495,000 บาท

รวม

1,990,000 บาท

รวม

1,990,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,428,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน พนั งาน วน
ท้องถิ่น จานวน 4 อัตรา ดยจาย ้พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1. นั บริ ารงาน ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
2. นั วิชา ารศึ ษา
จานวน 1 อัตรา
3. ครู ศพด.บ้านดอนยาว
จานวน 1 อัตรา
4. ครู ศพด.บ้านป่าตะ บง
จานวน 1 อัตรา
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของผู้บริ าร ที่มี ิทธิได้รับตามที่
ฎ มาย า นด ดังนี้
1. นั บริ ารงาน ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา ๆ ดือน
ละ 3,500 บาท
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินวิทยฐานะ
จานวน

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคา งินวิทยฐานะของผู้ที่มี ิทธิได้รับตามที่ ฎ มาย
า นด ตา นง ครูชานาญ าร (ค.ศ.2) จานวน 2 อัตรา ๆ ดือน
ละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. านั คณะ รรม าร ฤษฎี าพระราชบัญญัติ งิน ดือน งิน
วิทยฐานะ ละ งินประจาตา นงข้าราช ารครู ละบุคลา รทาง
ารศึ ษา พ.ศ. 2547
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่องซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 งินอุด นุน นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

น้า : 46/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

390,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป พร้อม งินปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ดู ล ด็ (ทั ษะ) ศพด.บ้านดอนยาว จานวน 1 อัตรา ๆ
ดือนละ 13,580 บาท
2. ผู้ดู ล ด็ ศพด.บ้านดอนยาว จานวน 1 อัตรา ๆ ดือน
ละ 9,000 บาท
3. ผู้ดู ล ด็ ศพด.บ้านป่าตะ บง จานวน 1 อัตรา ๆ ดือน
ละ 9,000 บาท
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

46,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งาน
จ้าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ดู ล ด็ (ทั ษะ) ศพด.บ้านดอนยาว อัตรา ดือน
ละ 2,000 บาท จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ดู ล ด็ ศพด.บ้านดอนยาว
อัตรา ดือน
ละ 1,000 บาท จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ดู ล ด็ ศพด.บ้านป่าตะ บง
อัตรา ดือน
ละ 1,000 บาท จานวน 1 อัตรา
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช าร ละวัน ยุด
ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย, งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คาตอบ
ทน อปพร. งินตอบ ทน จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง งิน
รางวัล งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

รวม

505,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น พนั งานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร ผู้ที่มี ิทธิได้รับตาม
ที่ ฎ มาย า นด ฯลฯ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คา ชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ้ พนั งาน วนท้องถิ่น ที่มี ิทธิได้รับ
ตามที่ ฎ มาย า นด
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้มี ิทธิได้รับตามที่
ฎ มาย า นด
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 48/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย
ว้นคา ชาบ้าน) คา ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง
ฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง
มาบริ าร คาติดตั้ง ทรศัพท คา ช้จายตางๆ น ารติดตั้ง
ทรศัพท ย ว้น คาตู้ าขา คา ครื่อง ทรศัพทพวงภาย น คาติด
ตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาจ้าง มาบุคคล พื่อปฏิบัติงาน ตาม
อานาจ น้าที่ อบต.
(1) คาจ้าง มาบริ ารผู้ชวย ลืองาน อง ารศึ ษา, ผู้ชวยนั
วิชา ารศึ ษา, งานธุร าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
(2) คาจ้าง มาบริ ารครู อนภาษาอัง ฤษ จานวน 1 อัตรา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ช้จาย น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
นลั ษณะคา ช้ อย ละคา าธารณูป ภค
4. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง มาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง อ ชน
ละ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

น้า : 49/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ของ
ข้าราช าร พนั งานจ้าง ละลู จ้าง อง ารศึ ษา ศา นา ละ
วัฒนธรรม องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ ฯลฯ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
คา ช้จาย น ารพัฒนาครูผู้ดู ล ด็ ผู้ดู ล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ จานวน
ล็
พื่อจาย ป็นคา ช้จายคาธรรม นียม คาลงทะ บียนตาง ๆ ของครูผู้
ดู ล ด็ , ผู้ดู ล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ น ัง ัด อง าร
ศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว
ญ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

30,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 50/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน ที่ ป็น รรม ิทธิ รือ
อยู นความครอบครอง ของ อง ารศึ ษา ศา นา ละ
วัฒนธรรม อบต.ดอนยาว ญ รือทรัพย ินของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ที่อยู นความรับผิดชอบของ อบต. ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร น้ตบุค ปริ้น ตอร อุป รณ ครื่อง ลน ครุภัณฑ านั
งาน พื่อ ้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 51/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:55

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป ป๊ ข็ม มุด ทป บบ ระดาษคารบอน ระดาษไข ลวด
ย็บ ระดาษ าว ฟ้ม มุด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะ รง อ าร น้าดื่ม ครื่องตัด ฟม ครื่องตัด
ระดาษ ุญ จ ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรมฉายา
ลั ษณ ระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับ ง ครื่องคานวณ
ลข (Calculators) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

รวม

125,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

น้า : 52/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:56

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว า รับ ช้ นศูนยพัฒนา ด็
ล็ 2 ศูนย น ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว
ญ ชน ปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ้วน้า จาน
รอง ระจ งา น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ถาด องน้า ที่
นอน มีด ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า ม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ถัง
ไม คร วฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 53/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:56

วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน อุป รณบันทึ
ข้อมูล ทปบันทึ ข้อมูล ผน รือจานรองบันทึ ข้อมูล ผ้า
มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ (Keyboard) มนบอรด (Mainboard) ม
ม มรี่ชิป (Memory Chip) ชน รม (RAM) คัตชีตฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, LAN Card, Antivirus Card, Sound Card
ปร รมคอมพิว ตอร รือซอฟต วรที่มีราคา นวย นึ่งไม
ิน 20,000 บาท ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

35,000 บาท

รวม

2,939,530 บาท

น้า : 54/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:56

งบดาเนินงาน

รวม

1,385,530 บาท

น้า : 55/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:56

ค่าใช้สอย

รวม

507,900 บาท

จานวน

455,900 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อ ป็นคา ช้จายตาม ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ดังนี้
1. คา ช้จาย พื่อจ้าง มาจัดทาอา าร ลางวัน า รับศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 308,700 บาท ประ อบด้วย
- ศูนยพัฒนา ด็ ล็ 2 ศูนย จานวน 308,700
บาท ประ อบด้วย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดอนยาว ละศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านป่าตะ บง จานวน 60 คน อัตราคนละ 21
บาท/วัน จานวน 245 วัน
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 90
ข้อ 1)
2. คาจัด าร รียน าร อน จานวน 102,000 บาท พื่อ ช้จาย ป็น
คาวั ดุ ารศึ ษา (ราย ัว) า รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ 2
ศูนย จานวน 60 คน ๆ ละ 1,700 บาท (รายละ อียด ตาม
มาตรฐาน ื่อ าร รียน าร อน 2551)
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 90 ข้อ 4)
3. คา ช้จาย น ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด
.) จานวน 45,200 บาท จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3 - 5
ปี) นศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ศพด.) 2 ศูนย พื่อ ป็นคา ช้จาย ดังนี้
-คา นัง ือ รียน จานวน 40 คน อัตราคนละ 200
บาท/ปี ป็น งิน จานวน 8,000 บาท
-คาอุป รณ าร รียน จานวน 40 คน อัตราคนละ 200
บาท/ปี ป็น งิน จานวน 8,000 บาท
-คา ครื่อง บบนั รียน จานวน 40 คน อัตราคนละ 300
บาท/ปี ป็น งิน จานวน 12,000 บาท
-คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน จานวน 40 คน อัตราคนละ 430
บาท/ปี ป็น งิน จานวน 17,200 บาท
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

น้า : 56/86
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ครง าร ร้างภูมิคุ้ม ันทาง ังคม ้ ด็ ละ ยาวชน ( ตไปไม ง)

จานวน

2,000 บาท

พื่อ ป็นคา ช้จาย น ครง าร ร้างภูมิคุ้ม ันทาง ังคม ้ ด็ ละ
ยาวชน ( ตไปไม ง) ป็น าร ร้างภูมิคุ้ม ันทาง ังคม ้ ด็
นศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตไปไม ง คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด
ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น าร
ฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 94
ข้อ 20)
วัน ด็ งชาติ
จานวน

50,000 บาท

พื่อคา ช้จายตาม ครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ประจาปี 2565
ของ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ น ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบล
ดอนยาว ญ คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คาของรางวัล
ข้ารวม ิจ รรม าร ลน มตางๆ คารางวัลชุด าร ดง คาป้าย
ครง าร คาอุป รณ ลน ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 90
ข้อ 3 )
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- คาอา าร ริม (นม)
พื่อจัดซื้ออา าร ริม (นม) ้ นั รียน น รง รียน ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) 4 รง รียน
ละ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ 2 ศูนย น ขต ารรับผิดชอบ ย
ป็น
1. รง รียน ัง ัด พฐ. 4 รง รียน จานวน 755,170
บาท ประ อบด้วย รง รียนบ้านดอนยาว, รง รียนบ้านป่า
ตะ บง, รง รียนบ้าน ร า รง ละ รง รียน บ้านนา
ดี จานวน 370 คน อัตราคนละ 7.85 บาท/วัน จานวน 260 วัน
2. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ 2 ศูนย จานวน 122,460
บาท ประ อบด้วย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดอนยาว ละศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านป่าตะ บง จานวน 60 คน อัตราคนละ 7.85
บาท/วัน จานวน 260 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 90
ข้อ 2)

รวม

877,630 บาท

จานวน

877,630 บาท

น้า : 58/86
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,554,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,554,000 บาท

อุด นุนอา าร ลางวัน ร.ร. ัง ัด พฐ น ขตตาบลดอนยาว ญ

จานวน

1,554,000 บาท

พื่อจัดทา ครง ารอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนระดับชั้น
อนุบาล - ประถมศึ ษาปีที่ 6 ของ รง รียน ัง ัด พฐ. ประ อบ
ด้วย รง รียนบ้านดอนยาว, รง รียนบ้าน ร า รง, รง รียน
บ้านป่าตะ บง ละ รง รียนบ้านนาดี จานวน 370 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จานวน 200 วัน
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 142 ข้อ 1)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง าร ง ริม นับ นุนดนตรี ละศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน
พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน ครง าร ง ริม นับ นุนดนตรี
ละศิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 95
ข้อ 26)

น้า : 59/86
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ นัง ือพิมพ, วาร ารตาง ๆ
(อาชีพ, ษตร, ประมง, ุขภาพ ฯลฯ) นัง ือ ้ความรู้ตาง ๆ
พื่อบริ ารประชาชนที่มาติดตอราช ารของ
ตาบลดอนยาว ญ นที่อาน นัง ือท้องถิ่น รั ารอาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
บวง รวงยา ม ละงานของดีอา ภอ นน ดง
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารบวง รวงยา ม ละ
ของดีอา ภอ นน ดง
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 126
ข้อ 3)

น้า : 60/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:57

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ป้อง ันไข้ ลือดออ
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารป้อง ัน รคไข้ ลือด
ออ นพื้นที่ คา ช้จายประ อบด้วย งินตอบ ทนวิทยา รคา
ต ตง ถานที่ คาอุป รณ น ารอบรม คาทราย คมี คาน้ายา
คมี คาน้ายาฆา ชื้อ คาอา ารวาง คาอา าร ลางวัน คาน้าดื่ม คา
ป้ายไวนิลคา ครื่องขยาย ียง คาพน มอ ควัน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1291 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รื่อง ขอความรวม
มือดา นิน ารป้อง ันควบคุม รคไข้ ลือดออ อยางตอ นื่อง
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รื่อง ขอความรวม
มือดา นินมาตร ารป้อง ันควบคุม รคติดตอนา ดยยุงลาย
ปี 2563
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 97
ข้อ 1)

น้า : 61/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:57

ป้อง ันพิษ ุนัขบ้า
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร ัตวปลอด รค คน
ปลอดภัยจา รคพิษ ุนัขบ้า นพื้นที่ คา ช้จายประ อบด้วย คา
จัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี
ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาอา าร
ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค ร ารป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง นวทาง าร
ดา นิน ครง าร ัตวปลอด รค
คนปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี พิ่ม ติม
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุขของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รื่อง น ยบาย ารฉีดวัคซีน
ป้อง ัน รคพิษ ุนัขบ้า า รับ ัตว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 รื่อง าร า นดอัตรา
คาอา ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น าร
จัด วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค ารป ครอง
วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 97
ข้อ 2)

จานวน

30,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

รวม

2,142,420 บาท

รวม

1,488,420 บาท

รวม

1,488,420 บาท

จานวน

695,460 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
ครง ารพระราชดาริทางด้าน าธารณ ุข
พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารจัด ิจ รรม ครง ารพระราชดาริทางด้าน
าธารณ ุข ดังนี้
(1) ครง าร มอ มูบ้าน นราชประ งค
(2) ครง าร ุขาภิบาล รง รียน ละชุมชน
(3) ครง าร พทย ู คอ จมู ละ รคภูมิ พ้พระราชทาน
ทั้ง 11 มูบ้าน มูบ้านละ 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คา ช้จาย น าร
บริ ารงานองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 126 ข้อ 41)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคา งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี พร้อม งิน
ปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) จานวน 1 อัตรา
2. นายชาง ยธา จานวน 1 อัตรา
( องชาง)
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของผู้บริ าร ที่มี ิทธิได้รับตามที่
ฎ มาย า นด ดังนี้
1. ผู้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500
บาท/ ดือน
( องชาง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

654,960 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างพร้อม งินปรับปรุงคาตอบ
ทน พนั งานจ้างตามภาร ิจ ดังนี้
1. ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยนายชาง ยธา
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวย จ้าพนั งานประปา จานวน 1 อัตรา
ละพนั งานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว า รับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ดังนี้
1. ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยนายชาง ยธา
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวย จ้าพนั งานประปา จานวน 1 อัตรา
ละพนั งานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
( องชาง)

จานวน

96,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

624,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช าร ละ นวัน ยุด
ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย) งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คาตอบ
ทน อปพร. งินตอบ ทน จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง งิน
รางวัล งินทาขวัญฝ่า อันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ
( องชาง)
คา ชาบ้าน
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ้ พนั งาน วนท้องถิ่น ที่มี ิทธิได้รับ
ตามที่ ฎ มาย า นด
( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้มี ิทธิได้รับตามที่
ฎ มาย า นด
( องชาง)
ค่าใช้สอย

จานวน

5,000 บาท

รวม

224,000 บาท

จานวน

194,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
จ้าง มาบริ าร คาออ บบ คาควบคุมงานที่จาย ้
อ ชน นิติบุคคลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
-คาติดตั้งไฟฟ้า
1. คาปั าพาด าย ภายนอ ถานที่ราช าร พื่อ ้ราช าร
ได้ ช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิของ ารไฟฟ้า
2. คาจ้าง มา ดิน าย ละติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอม ซมระบบ
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ไฟฟ้า ละอุป รณ
-คาติดตั้งประปา
1. คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อ ้องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ ช้บริ ารน้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้า ละอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิของ ารประปา
2. คาจ้าง มา ดินทอประปา ละติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม
ติม รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอม
ซมระบบประปา ละอุป รณ คาติดตั้ง ทรศัพท คา ช้จาย
ตางๆ น ารติดตั้ง ทรศัพท (ย ว้น คาตู้ าขา คา
ครื่อง ทรศัพทพวงภาย น ละ ครื่อง ทรศัพทภาย น) คาติดตั้ง
ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คา ช้จาย น ารรังวัดที่ดิน าธารณะ
-คาจ้าง มาบุคคล พื่อปฏิบัติงาน ตามอานาจ น้าที่ อบต.
1. คาจ้าง มาบริ ารชวยงาน ิจ ารประปา ปิด- ปิด ซอม
บารุง ดู ลระบบประปา มูที่ 10 จานวน 1 อัตรา
2. คาจ้าง มาบริ ารชวยงาน ิจ ารประปา ปิด- ปิด ซอม
บารุง ดู ลระบบประปา มูที่ 4 จานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤาภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคา
ช้จาย น ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
นลั ษณะคา ช้ อย ละคา าธารณูป ภค
4. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจ้าง มาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง อ ชน
ละ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 65/86
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( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ้ ามารถ ช้
งานได้ตามป ติ ประ อบด้วย ครื่อง ูบน้าระบบประปา ครุภัณฑ
านั งาน คอมพิว ตอร นตบุค ฯลฯ
( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

380,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป ป๊ ข็ม มุด ทป บบ ระดาษคารบอน ระดาษไข ลวด
ย็บ ระดาษ าว ฟ้ม มุด บบพิมพ ตรายาง ซอง ตะ รง
อ าร น้าดื่ม ครื่องตัด ฟม ครื่องตัด ระดาษ ุญ จ ครื่อง
ย็บ ระดาษ ครื่องคานวณ ลข (Calculators) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ฟิว ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ทปพัน าย ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า คอน ดน ซอร บร อร ขา ลอด ฟลูออ ร ซนซ ครื่อง
ตัด ระ ไฟฟ้าอัต นมัติ ปอรตไลท ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)

น้า : 67/86

30,000 บาท

น้า : 68/86
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ไม้ น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปรงทา ี ปูนซี มนต ปูนขาว ทราย อิฐ ซี มนต
บล็อ ัง ะ ี ตะปู ิน ค้อน คีม ล็ ้น คียวขนาด ล็ ทอน้า
ละอุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ผน รือจานรอง
บันทึ ข้อมูล ผ้า มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง
มึ ระดาษตอ นื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
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วั ดุอื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น ๆ ที่ไม ามารถจัด ข้าประ ภทวั ดุที่ถู
า นดไว้ นประ ภทตาง ๆ ชน มิ ตอรน้า ไฟฟ้า ตะ รง ั้น
วะ ัว ชื่อม
าร ้ม คลอรีน รวด รอง ทราย รอง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

200,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
บารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคา ประ อบขึ้น ม ดัด ปลง ตอ ติม รือซอม ซม
บารุงรั ษา ครง ร้างของครุภัณฑขนาด ญ ชน ครื่องจั ร
ล ยานพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)

น้า : 70/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุนขององค รศา นา
งินอุด นุนคาไฟ้า
พื่อ ป็น งินอุด นุนคาไฟฟ้า
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560 รื่อง ารตั้งงบประมาณราย
จาย มวด งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ นับ
นุนวัด
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
งานสวนสาธารณะ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็ 2
ศูนย ้อยู น ภาพ นาอยู นา รียนยิ่งขึ้น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) น้า 46 ข้อ 5)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา ช้จาย น าร าจัดขยะ
พื่อ ช้จาย ป็น าจัดขยะ คาบารุงรั ษา ถานที่ทิ้งขยะ คาบริ าร
ถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
ครง ารบริ ารจัด ารขยะ นชุมชน
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน าร ครง ารบริ ารจัด าร
ขยะ นชุมชน ิ่งปฏิ ูล ดยจาย ป็นคา ช้จาย ี่ยว ับ าร ช้ ละ
ารต ตง ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ครื่อง
ขียน ละอุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ คา ช้จาย น ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณ
ตางๆ คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจุ อ าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย ครง าร คา ช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา ครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราช ฤษฎี า ละระ บียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 120
ข้อ 2)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง าร ง ริม นวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร ง ริม นับ นุน นว
ทาง ศรษฐ ิจพอ พียง คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้
จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาอา าร ละน้า
ดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รื่อง นวทาง
ารประ มิน ถานศึ ษา บบอยาง ารจัด ิจ รรม าร รียนรู้ ละ
บริ ารจัด าร ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง ( ถาน
ศึ ษาพอ พียง) ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 70
ข้อ 2)
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ครง าร ง ริม นับ นุนอาชีพด้าน ารปศุ ัตว
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร ง ริม าร ลี้ยง ัตว
ศรษฐ ิจ คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี
ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม
อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 น้า 6
ข้อ 2)

จานวน

30,000 บาท
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รณรงค/ป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง ารรณรงค/ป้อง ัน ละ
้ไขปัญ ายา พติด นพื้นที่ คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถาน
ที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาประ าศนีย
บัตร คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ
อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 รื่อง ารขับ คลื่อน
าร ร้างภูมิคุ้ม ันยา พติด น ด็ ละ ยาวชนนอ ถานศึ ษา
5. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รื่อง ภาร ิจ น าร
ป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติดขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รื่อง ารขับ คลื่อน ถาน
ศึ ษาปลอดบุ รี่ น ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 107
ข้อ 1)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 75/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาองค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
พื่อ ป็นคา ช้จายตาม ครง าร ขงขัน ีฬา อบต.ดอนยาว
ญ ประจาปีงบประมาณ 2565 น าร ง ริม ารออ าลัง
ายของ ด็ ยาวชน ละประชาชนทั่วไป พื่อ ร้างความรู้
รั ามัคคีของประชาชน นชุมชน คา ช้จายประ อบด้วย คาจ้าง
มาจัด ถานที่ ละพิธี ปิดงาน,อุป รณ ีฬา บ็ด ตล็ด คาจ้าง
มา ครื่อง ียง คาจ้าง มาทาป้าย ครง าร ป้าย มูบ้าน 11
มูบ้าน คาจัดซื้อถ้วยรางวัล คาจัดซื้อน้า ข็ง/น้า ปลา/ ครื่องดื่ม
ลือ ร คาจัดซื้อวั ดุ/อุป รณ าร ขงขัน ีฬา คารางวัล าร ขง
ขัน ีฬา คาตอบ ทนคณะ รรม ารตัด ิน ีฬา า ล จ้า น้าที่
นาม ละ จ้า น้าที่ ทคนิค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 93
ข้อ 13)

น้า : 76/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

117,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

67,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

67,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณ ีฬา า รับ ด็ ละ
ยาวชน ประชาชน น มูบ้าน ละ ช้ า รับ าร ขงขัน ีฬา อบต
.ดอนยาว ญ น าร ง ริม ้
ด็ ยาวชน ละประชาชน ได้ ลน ีฬา ละ ช้ วลาวาง ้ ิด
ประ ยชน
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 93
ข้อ 15)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง ารจัดงาน ืบ านประ พณีวันลอย ระทง
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดงานตาม ครง ารจัดงานประ พณี
ลอย ระทง ประจาปีงบประมาณ 2565 พื่อ ้ ังคม ็นความ
าคัญ ละรับรู้ นื้อ า าระที่ ท้จริงของประ พณี วัฒนธรรม ซึ่ง
ป็นประ พณีของไทย ที่มีมา ต มัย บราณ คา ช้จายประ อบ
ด้วย คาป้าย ครง าร คาจัด ถานที่ลอย ระทงพร้อมประดับ
ไฟ คาจ้าง วที คา ครื่อง ียง คารางวัล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 92
ข้อ 1)

น้า : 77/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

ครง ารประ พณีฉลองชัยชนะท้าว ุรนารี ละของดีอา ภอ นน
ดง(บวง รวงยา ม)

จานวน

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดงานตาม ครง ารประ พณีบวง
รวงยา ม ละของดีอา ภอ นน ดง ประจาปีงบประมาณ 2565
ชน ารฝึ ซ้อมราบวง รวง, ารจัดซุ้มของดี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ินค้า อทอป ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 92 ข้อ 3)
ครง ารรณรงค ง ริมวัน าคัญทางพระพุทธศา นาวันออ พรรษา จานวน
(ตั บาตร ท ว ร ณะ)
พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารจัดงานตาม ครง าร ิจ รรมรณรงค ง
ริมวัน าคัญทางพระพุทธศา นาวันออ รรษา (ตั บาตร ท ว ร
ณะ) คาจัดซื้อ/จ้างทาป้ายรณรงค จ้าง มาขบวน งานตาง ๆ
ทาบุญตั บาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 93
ข้อ 8)

30,000 บาท

4,000 บาท

น้า : 78/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

ครง าร ง ริมวัน าคัญทางพระพุทธศา นา (วันมาฆบูชา)

จานวน

4,000 บาท

พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารจัดงาน ครง าร ิจ รรมรณรงค ง ริม
วัน าคัญทางพระพุทธศา นาวันมาฆบูชา คาจัดซื้อธง มา
ธรรมจั ร ประดับ น วนราช าร ป้ายรณรงค จ้าง มาขบวน
งานตาง ๆ ทาบุญตั บาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 92 ข้อ 5)
ครง าร ง ริมวัน าคัญทางพระพุทธศา นา (วันวิ าขบูชา)
จานวน

4,000 บาท

พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารจัดงานตาม ครง าร ิจ รรมรณรงค ง
ริมวัน าคัญทางพระพุทธศา นาวิ าขบูชา คาจัดซื้อธง มา
ธรรมจั ร ประดับ น วนราช าร ป้ายรณรงค จ้าง มาขบวน
งานตาง ๆ ทาบุญตั บาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 93
ข้อ 7)

น้า : 79/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

ครง าร ืบ านงานประ พณีวัน ข้าพรรษา
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดงานตาม ครง ารจัดงานประ พณี
วัน ข้าพรรษา ละ ทียนพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2565
พื่อ ้ ังคม ็นความ าคัญ ละรับรู้ นื้อ า าระที่ ท้จริง ของ
ประ พณี วัฒนธรรม ที่ ืบทอดตั้ง ต มัย บราณ คาจัดซื้อธง มา
ธรรมจั ร ประดับ น วนราช าร ป้ายรณรงค จ้าง มาขบวน
งานตาง ๆ ทาบุญตั บาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 92
ข้อ 4)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 80/86

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
ครง ารจัดงาน ืบ านประ พณีบุญบั้งไฟ
พื่อ ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน ครง ารจัดงาน ืบ านประ พณี
บุญบั้งไฟ ปีงบประมาณ 2565 พื่อ ้ ังคม ็นความ าคัญ ละ
รับรู้ นื้อ า าระที่ ท้จริงของประ พณี วัฒนธรรม ซึ่ง ป็นประ พณี
ของไทย ที่มีมา ต มัย บราณ คา ช้จายประ อบด้วย คารับรอง
ข ผู้มี ียรติที่มารวมงาน ละผู้ ข้ารวม ิจ รรม คา ช้จาย ี่ยว
ับ ถานที่ ละคา ช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้อง คา ช้จาย
น ารประ วด รือ ขงขันขบวน บั้งไฟ คาจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร คลื่อนที่ พื่อรณรงค ริม ร้างความรู้ ความ ข้า จ
ประชาชนผู้ ข้าชม ้ทราบถึงน ยบายรัฐบาล ละองค ารบริ าร
วนตาบลดอนยาว ญ คาม ร พ าร ดง ละคา ช้จาย น
ารประชา ัมพันธงาน ชน จ้าง มารถยนตพร้อมบั้ง
ไฟ จาลอง, นางรา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 126
ข้อ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

1,288,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,288,000 บาท

รวม

1,288,000 บาท

จานวน

122,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
ครง าร อ ร้างถนน ค ล. ภาย นพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล
ดอนยาว ญ

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร อ ร้างถนน ค ล. ภาย นพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ
อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ผิวจราจร ว้าง 5.00
มตร ระยะทางยาว 45.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม
น้อย วา 225.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดปรา ฏตาม บบ อบต.ดอนยาว ญ า นด
( องชาง, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 น้า 7 ข้อ 3)
ครง าร อ ร้างถนนลาดยางภาย นพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล จานวน
ดอนยาว ญ
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร อ ร้างถนนลาดยางภาย นพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ
ลาดยางขนาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 100.00
มตร นา 0.05 มตร รือพื้นที่ลาดยางไมน้อย วา 500.00
ตาราง มตร
- รายละ อียดปรา ฏตาม บบ อบต.ดอนยาว ญ า นด
( องชาง, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 น้า 7 ข้อ 2)

324,000 บาท

วันที่พิมพ : 1/4/2565 14:01:58

ครง าร อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ ภาย นพื้นที่องค ารบริ าร จานวน
วนตาบลดอนยาว ญ

น้า : 82/86

224,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น าร อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ ภาย
นพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ
อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ พื้นที่ไมน้อย วา 460.00
ตาราง มตร นา 0.15 มตร
- รายละ อียดปรา ฏตาม บบ อบต.ดอนยาว ญ า นด
( องชาง, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 น้า 7 ข้อ 1)
คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
ครง ารปรับปรุง อประชุมองค ารบริ าร วนตาบลดอนยาว ญ จานวน
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารปรับปรุง อประชุมองค ารบริ าร
วนตาบลดอนยาว ญ ดังนี้
ตอ ติมอาคารขนาด ว้าง 9.00 มตร ยาว 24.00 มตร คิด
ป็นพื้นที่ไมน้อย วา 216.00 ตราง มตร
รายละ อียดปรา ฏตาม บบ ปลนที่ อบต.ดอนยาว ญ า นด
( องชาง, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 น้า 5 ข้อ 1)

618,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

101,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ครง าร ง ริมอาชีพ ารปลู ผั ปลอด ารพิษ
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารจัดทา ครง าร ง ริมอาชีพ ารปลู
ผั ปลอด ารพิษ คา ช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย
นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ละอุป รณ คาประ าศนียบัตร คา
อา าร ละน้าดื่ม คาจัด ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อานาจ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 น้า 7
ข้อ 1)
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน คียว ปริง
ลอร จอบ มุน ผานไถ ระทะ ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ าจัดศัตรูพืช
ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว ฯลฯ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

71,200 บาท

รวม

71,200 บาท

จานวน

71,200 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้า บบ อย ขง (มอ ตอรไฟฟ้า)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า บบ อย ขง (มอ ตอร
ไฟฟ้า) ูบน้าได้ 1,130 ลิตรตอนาที รายละ อียดดังนี้
1. ป็น ครื่อง ูบน้า บบ อย ขง ้มอ ตอรไฟฟ้า
2. ขนาดทอ งไมน้อย วา 3 นิ้ว (75 มิลลิ มตร)
3. ูบน้าได้ไมน้อย วาตามปริมาณที่ า นด
4. งน้าได้ ูงไมน้อย วา 13.50 มตร รือประมาณ 45 ฟุต
5. อุป รณประ อบของ ครื่อง ูบน้า ละของมอ ตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะ ช้งานได้
ดยมีคุณลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งาน
ประมาณ ธันวาคม 2563
( องชาง, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 133 ข้อ 3)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

ครง าร ฉลิมพระ ียรติ ารดา นิน าร รือ นับ นุน ครง ารอัน จานวน
นื่องมาจา พระราชดาริของพระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู ัวภูมิ
พลอดุลย ดช ม ด็จพระนาง จ้าฯพระบรมราชินีนาถ ละ ม ด็จ
พระ จ้าอยู ัวม าวชิราลง รณบดินทร ทพยวราง ูร

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน าร รือ นับ นุน ครง าร
พระราชดาริของพระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู ัวภูมิพลอดุลย
ดช ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ละ ม ด็จพระ จ้า
อยู ัวม าวชิราลง รณบดินทร ทพยวราง ูร ชน จัดซื้อ มล็ด
พันธุ ล้าไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย คา รงงานราษฎร วั ดุ อุป รณ ที่ ี่ยว
ับ ารดา นินงาน ละคา ช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น คา ช้จาย
ประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ
ละอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด
ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ รม งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 3 น้า 86
ข้อ 8 )
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ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี
พื่อจาย ป็นคา ช้จาย น ารดา นิน ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช
อัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี คา ช้จาย
ประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา ช้จาย นพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ
ละอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัด
ตรียม อ าร น ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร/ ฎ มาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคา ช้จาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ รม งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาององค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560 รื่อง ารดา นินงาน
ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมา จา พระราช
ดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)
5. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562 รื่อง ารดา นิน
ครง าร วน าธารณะ ฉลิมพระ ียรติ นื่อง น อ า ม า
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ ษ
( านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 112 ข้อ 9 )

จานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 1/22

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
95,348
5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000

เงินสารองจาย

438,342

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

291,320

โครงการเงินสมทบกอง
ทุน ลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

5,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,160

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 2/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

95,348
5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000

เงินสารองจาย

438,342

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

291,320

โครงการเงินสมทบกอง
ทุน ลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

5,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,160

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 3/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,962,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

84,000
168,000

42,000

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

648,000

390,000

654,960

72,000

46,000

96,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

695,460

เงินประจาตาแ นง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

งบดาเนินงาน

1,428,000

84,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

10,000

172,000

10,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

10,000

5,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 4/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,085,740

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

86,400

1,108,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

งบดาเนินงาน

รวม

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

84,000
252,000
1,692,960
214,000
84,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

187,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 5/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

20,000

20,000

5,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

690,000

250,000

194,000

30,000

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

กิจกรรม อบรมใ ้ความ
รู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาว
สารของราชการ พ.ศ.
2540

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

โครงการ จัดทาแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนการดาเนินงาน

10,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 6/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

45,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,134,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

กิจกรรม อบรมใ ้ความ
รู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาว
สารของราชการ พ.ศ.
2540

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

90,000

โครงการ จัดทาแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนการดาเนินงาน

10,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการ อบต.ดอนยาว
ใ ญสัญจร

10,000

โครงการงานรัฐพิธี

10,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านระเบียบ กฎ มาย
ท้องถิ่น ผู้บริ าร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

จัด าพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา

50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น
คาบารุงรักษาและซอมแซม

500,000
40,000

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใ ม

20,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

20,000

10,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 8/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการ อบต.ดอนยาว
ใ ญสัญจร

10,000

โครงการงานรัฐพิธี

10,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านระเบียบ กฎ มาย
ท้องถิ่น ผู้บริ าร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

จัด าพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา

50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น

500,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใ ม

20,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

20,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 9/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาตาบล (อปพร.)

30,000

สงเสริมกิจกรรม อป
พร.

20,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนดนตรีและศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมใ ้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไมโกง)

2,000

วันเด็กแ งชาติ

50,000

ป้องกันไข้เลือดออก

50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

30,000

คาใช้จายในการกาจัด
ขยะ

50,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะในชุมชน

40,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาตาบล (อปพร.)

30,000

สงเสริมกิจกรรม อป
พร.

20,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนดนตรีและศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมใ ้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไมโกง)

2,000

วันเด็กแ งชาติ

50,000

ป้องกันไข้เลือดออก

50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

30,000

คาใช้จายในการกาจัด
ขยะ

50,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะในชุมชน

40,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 11/22

แผนงาน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

10,000

โครงการสงเสริมแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

30,000

รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาองค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

20,000

โครงการประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารีและ
ของดีอาเภอโนน
แดง(บวงสรวงยาโม)

30,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
วันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนาวันออกพรรษา
(ตักบาตรเทโวโร ณะ)

4,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการสงเสริมแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

30,000

รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาองค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

20,000

โครงการประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารีและ
ของดีอาเภอโนน
แดง(บวงสรวงยาโม)

30,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
วันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนาวันออกพรรษา
(ตักบาตรเทโวโร ณะ)

4,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 13/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการสงเสริมวัน
สาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

4,000

โครงการสงเสริมวัน
สาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

4,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดาเนินการ
รือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัวม าวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร
โครงการสงเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการสงเสริมวัน
สาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

4,000

โครงการสงเสริมวัน
สาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

4,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดาเนินการ
รือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัวม าวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

20,000

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ

10,000

10,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 15/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วัสดุสานักงาน

50,000

45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

927,630

วัสดุยานพา นะและขนสง

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

35,000

30,000

20,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

วัสดุกอสร้าง

100,000

วัสดุอื่น

200,000

วัสดุกีฬา

10,000

วัสดุการเกษตร
คาไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

250,000

คาบริการโทรศัพท์

5,000

คาบริการไปรษณีย์

4,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 16/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

รวม

20,000

วัสดุสานักงาน

125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

937,630

วัสดุยานพา นะและขนสง

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

วัสดุกอสร้าง

100,000

วัสดุอื่น

200,000

วัสดุกีฬา

10,000

วัสดุการเกษตร
คาไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

20,000

20,000
250,000

คาบริการโทรศัพท์

5,000

คาบริการไปรษณีย์

4,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

น้า : 17/22

แผนงาน
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
35,000
5,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอโนนแดง จัง วัด
นครราชสีมา ประจาปี
งบประมาณ 2565
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนอา ารกลางวัน
ร.ร. สังกัด สพฐ ในเขต
ตาบลดอนยาวใ ญ

20,000

1,554,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
บวงสรวงยาโมและงาน
ของดีอาเภอโนนแดง
โครงการพระราชดาริ
ทางด้านสาธารณสุข

10,000
220,000

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
เงินอุด นุนคาไฟ้า

100,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

น้า : 18/22

แผนงาน
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

35,000
5,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอโนนแดง จัง วัด
นครราชสีมา ประจาปี
งบประมาณ 2565
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนอา ารกลางวัน
ร.ร. สังกัด สพฐ ในเขต
ตาบลดอนยาวใ ญ

20,000

1,554,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
บวงสรวงยาโมและงาน
ของดีอาเภอโนนแดง

10,000

โครงการพระราชดาริ
ทางด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
เงินอุด นุนคาไฟ้า

100,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 19/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
รายจายอื่น

50,000
30,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

บารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบ อย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนน
คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ
โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเ ล็กภาย
ในพื้นที่องค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

30,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

น้า : 20/22

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

รวม

50,000

รายจายอื่น

30,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

บารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบ อย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

71,200

71,200

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ

122,000

122,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดอนยาวใ ญ

324,000

324,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเ ล็กภาย
ในพื้นที่องค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ

224,000

224,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 21/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการปรับปรุง อ
ประชุมองค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ
รวม

6,991,010

9,035,840

160,000

5,499,530

300,000

2,342,420

65,000

177,000

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 14:04:32

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 22/22
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงาน

รวม

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการปรับปรุง อ
ประชุมองค์การบริ าร
สวนตาบลดอนยาวใ ญ

618,000

รวม

1,288,000

618,000
141,200

26,000,000

