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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งาน
จาง พื่ออุด นุน งินคา บี้ยประ ัน ังคมของพนั งานจาง
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ังคมของพนั งานจาง
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 23 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

22,238,080 บาท

รวม

22,238,080 บาท

รวม

22,238,080 บาท

จํานวน

300,000 บาท

นา : 2/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

15,600,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน งิน มทบ องทุน งินทดแทนของพนั งานจาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ มทบ องทุน งินทดแทน
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 62 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)
บี้ยยังชีพผ งอายุ
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ แ ผอายุ ํา รับ นับ นุน าร ราง
ลั ประ ันรายไดใ แ ผ งอายุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติผ งอายุ พ.ศ. 2546
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผ งอายุและ งิน บี้ยความพิ าร
ใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 23 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)
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บี้ยยังชีพความพิ าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพความพิ าร ํา รับ นับ นุน วั ดิ าร
ทาง ังคมใ แ ผพิ ารและทุพพลภาพ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผ งอายุและ งิน บี้ยความพิ าร
ใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 24 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

จํานวน

4,900,000 บาท
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

417,080 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ แ ผป่วย อด ํา รับ นับ นุน
าร ง คราะ ผป่วยโรค อด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร าคม 2564
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับโครง าร ริม ราง
วั ดิ ารทาง ังคมใ แ ผพิ ารและทุพพลภาพ โครง าร นับ
นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคมแ ผดวยโอ า ทาง ังคม และ
โครง าร ราง ลั ประ ันดานรายไดแ ผ งอายุ
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 24 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)
งิน ํารองจาย
- พื่อ ป็นคาใชจายไว พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาด
วาจะ ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ
ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือนรอนของประชาชน ป็น วน
รวม - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ. 2535
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5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อและอา าร ําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อและอา าร ําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขอองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
9) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อและอา าร ําคัญของ
โรคติดตอที่ตอง ฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ลั ณฑและวิธี ารแจงใน
รณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตอง ฝ้าระวัง รือโรค
ระบาด ิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อและอา าร ําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ํา นดใ โรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารใชจายงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อชวย ลือประชาชน
รณีโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนว
ทางดํา นิน ารและ ารใชจายงบประมาณใน ารดํา นิน าร
ป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ รณีโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019
(โควิด -19)
15) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
ลงวันที่ 22 มษายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทางดํา นิน ารและ
ารใชจายงบประมาณใน ารดํา นิน ารป้อง ันและควบคุมโรค
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ติดตอโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
นามระดับพื้นที่
16) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
งค รป ครอง วนทองถิ่น
17) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0684 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร
ปฏิบัติ ํา รับองค รป ครอง วนทองถิ่นใน ารชวย ลือองค ร
ป ครอง วนทองถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
18) นัง ือ ระทรวง มาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
19) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือตางๆ ที่ ี่ยวของ ับคาใชจายไว
พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน
และยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทา
ปัญ าความ ดือนรอนของประชาชน ป็น วนรวม
21) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4116
ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2564 รื่องซั ซอมแนวทาง ารดํา นิน าร
และ ารใชจายงบประมาณใน ารดํา นิน ารป้อง ันและควบคุม
โรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด-19)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 98 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด) ( องชาง)
รายจายตามขอผ พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

จํานวน

560,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญของขาราช าร
วนทองถิ่น ( .บ.ท.) พื่อ ป็น ลั ประ ันใน ารจาย ิทธิ
ประโยชนขาราช าร วนทองถิ่น ล จางประจํา ที่พน รือออ
จา ราช ารและมี ิทธิไดรับ งินบํา น็จบํานาญ โดยคํานวณจา
ประมาณ ารรายรับตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ ทุ มวด ทุ ประ ภท โดยไมตองนํารายรับ
ประ ภทพันธบัตร งิน งินที่มีผทิศใ และ งินอุด นุนมารวม
คํานวณ องค ารบริ าร วนตําบลใ จายในอัตรารอยละ 2 าร
คํานวณ ง งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ถามี ศษของบาทใ ปัดทิ้ง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รื่อง ซั ซอม
แนวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 25 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 7/287

นา : 8/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 97 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 9/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค าร
บริ าร วนตําบลบานโต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วนทองถิ่นดํา นินงานและ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วนทองถิ่นดํา นินงานและ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 25 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

จํานวน

250,000 บาท

นา : 10/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทําศพขาราช าร/พนั งาน
- พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใน รณีที่พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต ถึงแ
ความตายในระ วางรับราช าร
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ปี บํา น็จ บํานาญ และ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 25 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด

จํานวน

60,000 บาท

นา : 11/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,023,820 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,707,320 บาท

รวม

2,225,320 บาท

จํานวน

520,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น
1) ประ ภทคาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง
วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบลบานโต จํานวน 1 อัตรา และคาตอบแทนราย ดือนรอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบลบานโต จํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและคาตอบแทนผ
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 64 ขอที่ 37
( ํานั ปลัด)

นา : 12/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค ารบริ าร
วนตําบลบานโต จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท และคา
ตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย องค ารบริ าร วนตําบลบาน
โต จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและคาตอบแทนผ
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 64 ขอที่ 38
( ํานั ปลัด)

จํานวน

45,600 บาท

นา : 13/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตําบล
บานโต จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 22,800 บาท และคาตอบแทนพิ ศษรองนาย
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล แ ไจ พม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและคาตอบแทนผ
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 64 ขอที่ 39
( ํานั ปลัด)

จํานวน

45,600 บาท

นา : 14/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบลบานโต จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและคาตอบแทนผ
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 26 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

จํานวน

90,720 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล
บานโต 11,610 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 139,320 บาท คาตอบแทนรองประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบลบานโต 9,500 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 114,000 บาท คาตอบแทน มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต อัตราๆ ละ 7,560
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,179,360 บาท คา
ตอบแทน ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบลบาน
โต 7,560 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 90,720
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล แ ไข พม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและคาตอบแทนผ
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 64 ขอที่ 40
( ํานั ปลัด)

นา : 15/287

1,523,400 บาท

นา : 16/287
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

3,482,000 บาท

จํานวน

2,230,000 บาท

จํานวน

138,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 ตําแ นง
(2) ัว นา ํานั ปลัด จํานวน 1 ตําแ นง
(3) นั ทรัพยา รบุคคล จํานวน 1 ตําแ นง
(4) นิติ ร จํานวน 1 ตําแ นง
(5) นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65 ขอที่ 41
( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนทองถิ่น โดยจาย
ป็นคาตอบแทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตําบลบาน
โต ระดับ ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งินคาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
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มุ ภาพันธ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา
ตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ขาราช าร รือ
พนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับ งิน ดือนคาตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นง)
4) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 ม ราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66 ขอที่ 52
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนทองถิ่น โดยจาย
ป็นคา งิน พิ่มตําแ นงนิติ ร (พ.ต. .) ในอัตรา ดือนละ 4,500
บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ระ บียบ .พ. วาดวย งิน พิ่ม ํา รับตําแ นงที่มี ตุพิ ศษของ
ขาราช ารพล รือน พ.ศ. 2552 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2554
3) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 ม ราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65 ขอที่ 43
( ํานั ปลัด)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

126,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบลบานโต ในอัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน
ป็น งิน 84,000 บาท
(2) ัว นา ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66 ขอที่ 52
( ํานั ปลัด)

นา : 18/287
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คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 6 อัตรา ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั ทรัพยา ร
บุคคล) จํานวน 1 ตําแ นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั วิชา ารประชา
ัมพันธ) จํานวน 1 ตําแ นง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไป 4
อัตรา จํานวน 12 ดังนี้
(1) พนั งานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 4 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67 ขอที่ 55
( ํานั ปลัด)

จํานวน

940,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

4,702,000 บาท

รวม

1,360,000 บาท

จํานวน

980,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจางทั่ว
ไป 4 อัตรา ตําแ นง (คนงานทั่วไป) ดือนละ 1,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จางและพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67 ขอที่ 56
( ํานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
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ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67 ขอที่ 57
-คาตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใ ปฏิบัติ นาที่ใน
าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ าร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผ
บริ ารทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 3 ขอที่ 1
- คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม
ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับ าร
แตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทน
บุคคล รือคณะ รรม าร
2) ประ าศองค ารบริ าร วนตําบลบานโต รื่อง ํา นด ลั
ณฑและอัตรา าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ

นา : 21/287
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 4 ขอที่ 2
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิด
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงความรับ
ผิดทางละ มิด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0506.4/ว38 ลงวัน
ที่ 28 มษายน 2548 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทน
คณะ รรม าร
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 26 ขอที่ 3
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย ารจาย งิน มนาคุณ
รรม าร อบ วนทางวินัยขาราช ารพ.ศ. 2536
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 79 ขอที่ 106
( ํานั ปลัด)

นา : 22/287

นา : 23/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67 ขอที่ 58
( ํานั ปลัด)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 4 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

120,000 บาท

รวม

1,742,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร รณีบุตรของผมี ิทธิ ปลี่ยนประ ภท
ถานศึ ษาในระ วางปี ารศึ ษา
4) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 256 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียนใน ถานศึ ษาของ อ ชนประ ภทอาชีวศึ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 4 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คา
จาง อ ชนดํา นินงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น คาใชจาย
ใน าร ผยแพร รือ ารประชา ัมพันธขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ชน คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ ารประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประ าศ ียรติคุณ คา รอบ
ใบประ าศ ียรติคุณ ํา รับพนั งาน วนทองถิ่น รือผใ ความ
ชวย ลือ รือควรไดรับ ารย ยองจา ทางราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คาใชจายใน
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ารจัดทํา ว็บไซต คาจางปรับปรุงโด มน website คา
ธรรม นียมใน ารคืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือ คาบัตรโดย ารที่ไม ามารถคืน รือ ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไปราช าร รณีองค รป ครอง วน
ทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตอง
มิได ิดจา ตัวผ ดินทางไปราช าร ป็น ตุ คาธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่อความ ะดว ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น ารรองขอของผมี ิทธิรับ งิน คาใช
จายใน ารใช ถานที่อื่นชั่วคราวขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น คาใชจายใน ารประดับ ต แตงอาคาร ถานที่ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น คาบริ าร รือคาใชจาย ี่ยว ับ าร ําจัด
แมลง แมง น รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโรครายมา คน และ
ใ มายความรวมถึง าร ําจัด ชื้อโรค รือ ชื้อราขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจัด
ไวใ คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ล คาใชจายใน าร ป็น
มาชิ รือ ารจัดซื้อ นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือ
พิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อใชในราช ารโดย วนรวม คา
บริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล จัด ็บขยะขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น คาบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล บานพั ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รณีไมมีผพั อาศัย คาใชจาย ี่ยว ับ าร
จัด ผลิตราย าร และถายทอด ถานีโทรทัศน และวิทยุ คา
ระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ย วนคาระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน าร
ฝึ อบรม ารจัดงาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ คาใชจาย
ตางๆ ที่ ิดจา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติ
ราช าร รณีที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่วคราว คาตรวจราง าย
ของบุคลา ร พื่อตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวี
จา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร าร
รั ษาพยาบาลที่พนั งาน วนทองถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จายคารั ษาพยาบาล คาใชจายใน าร
ชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา คา
ใชจายใน ารดํา นินคดีในชั้นศาล ารระงับขอพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา ชา
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ทรัพย ิน (ย วน คา ชาบาน) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใชจายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ ิ่ง อ ราง
อยางใด และอยในความรับผิดชอบของผรับจาง ชน คาจาง มา
บน้ํา คาบริ าร ําจัดปลว คาจางผแ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ป็นตน คาจาง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คาจางที่ปรึ ษา, คาจางออ
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผ ชี่ยวชาญบัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทํา มัน
ัตว คาจางแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง คาจาง มาที่มี
ลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน คาต าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ขาลั ษณะที่ดินและ
ิ่ง อ ราง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 60 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาชดใชคา ีย าย คาใชจาย ี่ยว ับคา ินไ มทดแทน

จํานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาชดใชคา ีย าย คาใชจาย ี่ยว ับคา ินไ มทด
แทนที่ผ ีย ายยื่นคําขอใ องค รป ครอง วนทองถิ่นชดใช รณี
ที่ จา นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่นได ระทําละ มิดตอ
บุคคลภายนอ ใน ารปฏิบัติ นาที่ ใ ผบริ ารทองถิ่น บิ จาย
โดยปฏิบัติตาม ฎ มายและระ บียบวาดวย ารนั้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 27 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

นา : 27/287

นา : 28/287
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คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 27 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)
คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทั่วไป ี่ยว ับ
าร ลือ ตั้งตามที่ ฎ มาย ํา นดนอ นือจา ลือ มาชิ ภา
ทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น โดยมีวัตถุประ งค พื่อ ป็น าร นับ
นุน าร ลือ ตั้งใ มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล พื่อใ าร
ดํา นินงานและประ านงานของ นวยงานที่ ี่ยวของ ับ าร ลือ

จํานวน
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ตั้ง ป็นไปอยางมีประ ิทธิภาพ พื่อ ตรียม ารและดํา นิน ารใ
าร ลือ ตั้ง ป็นไปตามระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวของ โดยจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ คาใชจายใน ารจัด
อบรมบุคลา ร าร ลือ ตั้ง รวมทั้งผ มัครและบุคลา รที่ ี่ยว
ของ ับ าร ลือ ตั้ง คาใชจายใน ารประชา ัมพันธ าร ลือ
ตั้ง ชน คาจัดทําป้ายไวนิลประชา ัมพันธ คาจัดทํา ปอ
ตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตร
ลือ ตั้ง และบัตร ลือ ตั้งตัวอยาง แบบพิมพ รือคมือตางๆ คา
ครื่อง ขียน และวั ดุตางๆ ํา รับ ารจัด าร ลือ ตั้ง ฯลฯ คา
พิมพบัญชีรายชื่อผมี ิทธิ ลือ ตั้ง/ผ ีย ิทธิ ลือ ตั้ง คาจัดซื้อ ีบ
บัตร ลือ ตั้งและค าลงคะแนน คา ชา ต็นท ํา รับจัด นวย
ลือ ตั้งและที่ ลือ ตั้ง คาจัด ถานที่และจาง มาทําความ ะอาด
ที่ ลือ ตั้ง คาวั ดุ/อุป รณที่ใช ํา รับ ารจัดทําป้ายประ าศผล
าร ลือ ตั้ง คาวั ดุอุป รณตางๆ ํา รับ ารปฏิบัติงานของศนย
อํานวย าร าร ลือ ตั้ง คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม/คาอา าร
และ ครื่องดื่มที่ไมมีแอล อฮอล คา ชาอุป รณและ ครื่องใช
ํานั งานและที่ ลือ ตั้ง คาจาง มาบริ ารที่จํา ป็น ํา รับ าร
จัด าร ลือ ตั้ง คาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยฯลฯ คาใช
จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับภาร ิจใน ารจัด าร ลือ ตั้ง พื่อใ าร
จัด าร ลือ ตั้งบรรลุวัตถุประ งค
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น โดยมีวัตถุประ งค พื่อใ ารดํา นิน
าร ลือ ตั้งใ บรรลุ ํา ร็จตาม ํา มาย ํา นดระยะ วลาใน าร
ปฏิบัติตาม ฎ มายและระ บียบ ี่ยว ับ ารจัด ารงาน ลือ ตั้ง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อใ ประชาชนไดตระ นั ถึง
ิทธิ นาที่ของตน องใน าร ลือ ตั้งทองถิ่น อัน ป็น ิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนญแ งราชอาณาจั รไทย พุทธศั ราช 2560 พื่อ
ป็น าร ง ริม ารป ครองระบบประชาธิปไตย ใ ประชาชนใน
ทองถิ่นไปใช ิทธิ ลือ ตั้งใ มา ที่ ุด และมีบัตร ียนอยที่
ุด และใ ประชาชนไดมี วนรวมใน ารป ครองทองถิ่นของตน
องตามรัฐธรรมนญแ งราชอาณาจั รไทย พุทธศั ราช 2560
พื่อใ าร ลือ ตั้งดํา นินไปดวยความ รียบ
รอย บริ ุทธิ์ ยุติธรรม และ ป็นไปอยาง มานฉันท โดย ป็นคาใช
จาย ี่ยว ับ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ผที่
ไดรับคํา ั่งใ ดินทางไปราช ารในภาร ิจที่ ี่ยว ับ ารจัด าร
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ลือ ตั้ง ใ รวมถึงคายานพา นะและขน ง รือคาน้ํามัน ชื่อ
พลิง ํา รับยานพา นะที่ใชใน ารปฏิบัติภาร ิจใน าร ลือ
ตั้ง คาใชจายใน ารจัดประชุมอบรมบุคลา ร าร ลือ ตั้ง รวมทั้ง
ผ มัครและบุคคลที่ ี่ยวของ ับ าร ลือ ตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ ขอ ํา นด ประ าศ รือคํา ั่งของ ต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผมี ิทธิ ลือ ตั้ง/บัญชีผ ีย ิทธิ ลือ ตั้ง คาจัด
ซื้อ ีบบัตร ลือ ตั้งและค า ลือ ตั้ง คา ชา ต็นท โต๊ะ
าอี้ ํา รับจัด นวย ลือ ตั้งและที่ ลือ ตั้ง คาจาง ถานที่และ
จาง มาทําความ ะอาดที่ ลือ ตั้ง คาจัดซื้อวั ดุ/อุป รณ ที่ใช
ํา รับจัดทําป้ายประ าศผล าร ลือ ตั้ง คาวั ดุตางๆ ที่จํา
ป็น ํา รับ ารปฏิบัติงานของศนยอํานวย าร ลือ ตั้ง และ นวย
ลือ ตั้ง คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม/คาอา ารและ ครื่อง ครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอล อฮอล คา ชาอุป รณและ ครื่องใช ํานั งานและ
ที่ ลือ ตั้ง คาจาง มาบริ ารที่จํา ป็น ํา รับ ารจัด าร ลือ
ตั้ง คาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน นา า อนามัย จ
ลแอล อฮลล ํา รับทําความ ะอาดมือ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ประ าศและ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ าร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาดวย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
5) ประ าศคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง รื่อง ประ ภทของคาใช
จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2563 รื่อง าร ตรียม ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 พื่อ ป็นคาใชจายใน าร
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ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 5 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ คาซอมแซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ ฯลฯ
มาย ตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมีคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย
2. ใน รณีที่ นวยงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผ
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ บิ จาย ป็นคาจาง
มาบริ ารในคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่องค รป ครอง วนทองถิ่นซื้อมาใชใน ารบํารุง
รั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ บิ จายในคาวั ดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจาง ป็น าร
ชั่วคราว ในลั ษณะมิใชจางแรงงานใ บิ จายในรายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562

จํานวน
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4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 60 ขอที่ 12
( ํานั ปลัด)

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร
- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 27 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)
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คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 27 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 33/287

70,000 บาท

นา : 34/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

โครง าร Big Cleaning Day ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน
โครง าร Big Cleaning Day ประจําปี 2565 โดยมีวัตถุประ งค
พื่อ ง ริมใ พนั งาน วนตําบล ล จางประจํา และพนั งาน
จางของ อบต.บานโต ประชาชนโดยทั่วไป มีจิต ํานึ ใน าร
ดแลทําความ ะอาด ถานที่ วนรวม ชน ถนน วัด ป็นตน โดยมี
คาใชจายประ อบดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง
ถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ ขารับ
ารฝึ อบรม คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาป้าย
โครง าร และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัด
ทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66 ขอที่ 50
( ํานั ปลัด)

จํานวน

25,000 บาท

นา : 35/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

โครง ารประ มินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ ารใ บริ าร
ขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารประ มินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ ารใ บริ ารของ องค ารบริ าร วน
ตําบลบานโต โดยมีวัตถุประ งค พื่อศึ ษาระดับความพึงพอใจ
ใน ารใ บริ ารขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต ใน ารใ
บริ าร ๓ ดาน ไดแ ดาน ระบวน ารขั้นตอน ารใ
บริ าร ดาน จา นาที่ผใ บริ าร และดาน ิ่งอํานวยความ
ะดว และ พื่อศึ ษาความพึงพอใจของผรับบริ ารที่มีตอ ารใ
บริ ารขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต ในงานที่ใ บริ าร
ดานตางๆ โดยจาย ป็นคาจาง มาบริ ารจัดจาง ถาบันอุดม
ศึ ษาดํา นิน ารจัด ็บขอมลความพึงพอใจของผรับบริ ารที่มีตอ
ารใ บริ ารขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต ็บรวมรวม
ขอมล บันทึ ขอมล ประมวลผลและวิ คราะ ขอมล รุปผล าร
วิ คราะ และจัดทํารป ลมรายงานผล ํารวจ งมอบรายงานผล
าร ํารวจฉบับ มบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 60 ขอที่ 9
โครง ารฝึ อบรม คุณธรรม จริยธรรม แ ผบริ าร มาชิ ภา
และ พนั งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารฝึ
อบรม คุณธรรม จริยธรรม แ ผบริ าร มาชิ
ภา และ พนั งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประ งค พื่อ ง ริมใ คณะผบริ าร มาชิ ภา พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจางของ อบต.บานโต ไดมีความร ความ ขา
ใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราช ารที่
บัญญัติไว ป็นขอ ฎ มาย ฎ ระ บียบ ็นความ ําคัญและ ริม

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:20

รางภาพลั ษณของ นวยงานใ มีความโปรงใ และ ป็น
ธรรม พื่อ ง ง ริมใ ผ ขารับ ารอบรม มี ระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติงานที่มุง พิ่ม มรถนะและ
พัฒนาระบบราช ารไทยโดยยึด ลั บริ าร ิจ ารบาน มืองที่
ดี ลั ศรษฐ ิจพอ พียง ป็นแนวทาง พื่อ ง ริม
คุณธรรม จริยธรรม และ ลั ธรรมทางพระพุทธศา นา ใ ับผ
ขารวมอบรมใน ารนําไป พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน าร
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ารทํางานใ มีคุณลั ษณะ ป็นขา
ราช ารยุคใ มที่มีคุณธรรม จริยธรรม พื่อใ ขาราช าร และ จา
นาที่ของรัฐทุ ระดับ มีความรความ ขาใจและยึดมั่นใน ลั
คุณธรรม จริยธรรม และนํา ลั ทางพระพุทธศา นามาปรับใชใน
ารปฏิบัติงานใ บรรลุผล ัมฤทธิ์ โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม คา
ใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา ชา
อุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาป้ายโครง าร และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 2 นาที่ 1 ขอที่ 1

นา : 36/287

นา : 37/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

( ํานั ปลัด)

โครง าร ง ริมและพัฒนาความรแ พนั งาน วนตําบล ล จาง
ประจํา พนั งานองค ารบริ าร วนตําบลบานโต

จํานวน

20,000 บาท

รวม

830,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
ความรแ พนั งาน วนตําบล ล จางประจํา พนั งานองค าร
บริ าร วนตําบลบานโต โดยมีวัตถุประ งค พื่อ ง ริม
ใ พนั งาน วนตําบล ล จางประจํา และพนั งานจางของ อบต
.บานโต ไดมีความร ความ ขาใจในระ บียบ ขอ
ฎ มาย ตางๆ ํา รับ ารพัฒนาองคความรของพนั งาน ล จาง
ประจํา พนั งานจาง ใ มีความรความ ามารถใน ารปฏิบัติงาน
ไดอยางถ ตอง มาะ ม ป็นไปตามระ บียบของทาง
ราช าร โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช
และ ารต แตง ถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาประ าศนีย
บัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ
ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร คาป้ายโครง าร และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน
ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 27 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)
ค่าวัสดุ

นา : 38/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งาน แบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง
วาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชใน ํานั งาน มลี่ มานปรับแ ง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระบรมรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผาใบติดตั้งใน ํานั งาน ผาใบ ตนฑขนาด
ใ ญ ตยา ามัญประจําบาน แผง ัน องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติขาราช าร แบบ

จํานวน
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พิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลา พวงมาลัย รวยดอ ไม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 61 ขอที่ 13 ขอ
ที่ 14
( ํานั ปลัด)

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ แบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชั ฟิว ไมคลอยพรอม ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ทปพัน าย
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ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทยุ ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่งคอย คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอ ลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 28 ขอที่ 13
( ํานั ปลัด)

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุงานบานงานครัวแบง ารพิจารณาออ
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
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ดิ ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้ารวมถึง มอ
ุงขาวไฟฟ้า ระติ น้ํารอน ระติ น้ําแข็ง ถังแ ๊ ตา ายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลา อางลางจาน ถัง
น้ํา ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา
ม ผาปโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 61 ขอที่ 15
ขอที่ 16
( ํานั ปลัด)

วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ อ รางแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
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ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา นา าใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะป นั่งราน ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ น้ํามันทา
ไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย ยางมะตอย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น แปรงทา ี ปนขาว แผน
ดิน นียม ัง คราะ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ทอน้ําและอุป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67 ขอที่ 61 ขอ
ที่ 62 ขอที่ 63
( ํานั ปลัด)

วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง

จํานวน

90,000 บาท
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วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุยานพา นะและขน งแบง ารพิจารณาออ
ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง ุญแจ
ปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตซ
ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
บร น๊อตและ ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองขางรถ
ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 62 ขอที่ ขอ
ที่ 20 ขอที่ 21 ขอที่ 22
( ํานั ปลัด)

นา : 43/287

นา : 44/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นแบง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ๊ ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 63 ขอที่ 33
( ํานั ปลัด)

จํานวน

400,000 บาท

นา : 45/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยแบง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ที่วาง รวยแ ว ระบอ
ตวง บา ลอม ฟัง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอดแ ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ทรายอะ บท น้ํายา
พน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ม นา า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65 ขอที่ 47
( ํานั ปลัด)
วั ดุ าร ษตร

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ าร ษตรแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ คียว ปริง ลอร (Sprinkler)
จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วาง
แถว ครื่องดั แมลง ตะแรงรอน บนโธ อวน ( ํา ร็จ
รป) ระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้อง ันและ ําจัด
ศัตรพืชและ ัตว อา าร ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวปี และ ัตว
น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยายพันธ
พืช ชน ใบมีด ชือ ผใบ รือผาพลา ติ นา า ป้อง ันแ ๊
พิษฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ัว ระโ ล ดดน้ํา
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 55 ขอที่ 1 ขอ

นา : 46/287

นา : 47/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

ที่ 2
( ํานั ปลัด)

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ใ แบง ารพิจารณา
ออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียน
ภาพ ลองและระวิงใ ฟิลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลา ป้าย
ประชา ัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ พ ัน ี ระดาษ ขียน
โป ตอร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฟีลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือขาวดําที่ไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม อ าร ผยแพรผล าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 64 ขอที่ 34 ขอ
ที่ 35
( ํานั ปลัด)

นา : 48/287

นา : 49/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุคอมพิว ตอรแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
ขอมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ

จํานวน

40,000 บาท

นา : 50/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

รือแป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นตน ครื่องอานและบันทึ ขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นตน รา
ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 62 ขอที่ 23 ขอ
ที่ 24 ขอที่ 25
( ํานั ปลัด)

วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ใ แบง ารพิจารณา
ออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ วาลวน้ําดับ พลิง ( ชื่อม ับรถดับ
พลิง) ทอ าย งน้ํา ายดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า ( ชน าย
ฉีด ถัง ไมตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 61 ขอที่ 19
( ํานั ปลัด)

นา : 51/287

นา : 52/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุ นาม
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ นาม รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ นามแบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ต็นทนอน/ ต็นท นามขนาด
ล็ ถุงนอน นาม ขมทิศ ปล นาม มา ิน ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ญา นาม ญา ทียม โครง
ลวดรป ัตว ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 28 ขอที่ 11
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 53/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุ ํารวจ
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํารวจ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํารวจแบง ารพิจารณาออ ป็น 1
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ บันไดอลมิ นียม ครื่องมือแ ะ
ลั ครื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 28 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 54/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

วั ดุอื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุอื่นแบง ารพิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดัง
นี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ัววาลว ปิด – ปิดแ ๊ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 29 ขอที่ 14
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 55/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

770,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ ขององค าร
บริ าร วนตําบลบานโต
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 63 ขอที่ 29
( ํานั ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐานใน ํานั งาน คาโทรศัพท
คลื่อนที่ ฯลฯ และ มายความรวมถึงคาใช พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ดัง ลาวและคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา
ครื่อง ลข มายโทรศัพท คาบํารุงรั ษา าย ขององค ารบริ าร
วนตําบลบานโต ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 5 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 56/287
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คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาฝา งไปรษณีย คาบริ าร
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย รือคา ชาตไปรษณีย คา
ธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ
แบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 6 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทรคมนาคม ชน คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใชระบบและคาใชบริ ารอิน ทอร น็ต คาวิทยุ ื่อ าร คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว
ทียม รวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม และใ มายความรวมถึง
คาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาวและคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว
ับ ารใชบริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ (1 ครั้งตอปี)
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 63 ขอที่ 32
( ํานั ปลัด)

นา : 57/287
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คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ
- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซตและคาธรรม นียมที่ ี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) พื่อใชประชา ัมพันธขอมลขาว
ารตางๆ ขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต และ าร ราง
ารรับร ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมี ารบริ ารจัด ารขอมลขาว
าร ผยแพรขอมลขาว ารผานชองทางตางๆ พื่อ ราง ารรับร
ประชาชนโดยตรงและติดตาม าร ผยแพรขอมลขาว าร พื่อใ
ขอมล ป็นไปอยางถ ตองและครบถวน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 28 ขอที่ 12
( ํานั ปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

นา : 58/287
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

288,500 บาท

รวม

288,500 บาท

จํานวน

29,500 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ตบาน ลื่อน ระจ แบบต่ํา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตบาน ลื่อน ระจ แบบต่ํา จํานวน 5 ต
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) แบบบาน ลื่อน ระจ
2) มีแผนชั้นปรับระดับ ไมนอย วา 1 ชิ้น
3) ขนาด วางไมนอย วา 120 ซนติ มตร งไมนอย วา 90
ซนติ มตร ลึ ไมนอย วา 45 ซนติ มตร
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)

นา : 59/287
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ต ล็ แบบ 2 บาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 5 ต
- โดยมีคุณลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)

จํานวน

29,500 บาท

นา : 60/287
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ต็นทผาใบ

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ต็นทผาใบ จํานวน 4 ลัง
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ต็นทผาใบพรอมโครง ล็ ทรงโคง ขนาดไมนอย วา 4
มตรx 8 มตร
2) งานโครง ราง ล็ และ าขา ต็นทใชทอ ล็ อาบ ัง ะ ี
3) พนตรา ัญลั ษณตามแบบองค ารบริ าร วนตําบลบานโต
ํา นด
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไม
นอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั
งาน ( จอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 2
ครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑราคา ลางและ
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คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมนอย
วา 3.1 GHz รือดี วา จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ 63 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

นา : 61/287

นา : 62/287
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ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
ครื่องๆ ละ 7,500 บาท
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi – มี
ความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 27
นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา- ี) ได
- มีความละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ีและขาวดํา
- ามารถทํา ํา นาได ง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและขยายได25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ

จํานวน

7,500 บาท

นา : 63/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

80,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

พื่อจาย ป็นบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
แซมบํารุงรั ษาโครง รางของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ไดแ ซอมแซม ปลี่ยน ัว
รถขยะ ปลี่ยน ระบะทายของรถบรรทุ ขยะ ปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุ น้ํา ปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุ น้ํา ทํา ีใ มทั้ง
คัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 63 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 64/287

นา : 65/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งบเงินอุดหนุน

รวม

326,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

326,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
อุด นุนองค ารบริ าร วนตําบล ะ ดียง
- พื่ออุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ป็น จาภาพจัด
งาน ตามโครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 29 ขอที่ 15
( ํานั ปลัด)

นา : 66/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

อุด นุนองค ารบริ าร วนตําบล วยใ ญ
พื่ออุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ป็น จาภาพจัดงาน ตาม
โครง าร ารจัด ิจ รรมงานประ พณีมะขาม วา นครบาล
พชรบรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 29 ขอที่ 16
( ํานั ปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

นา : 67/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนศนยอํานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติดจัง วัด
พชรบรณ
พื่ออุด นุนศนยอํานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติด
จัง วัด พชรบรณ ตามโครง ารบรณา ารป้อง ันและแ ไขปัญ า
ยา พติดจัง วัด พชรบรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 29 ขอที่ 17
( ํานั ปลัด)

จํานวน

35,000 บาท

นา : 68/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุน ารดํา นินงานดาน าธารณ ุขของคณะ รรม าร มบาน
- พื่ออุด นุน ารดํา นินงานดาน าธารณ ุขของคณะ รรม าร ม
บาน มที่ 1- มที่ 13 ประจําปีงบประมาณ 2565
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 30 ขอที่ 18
( ํานั ปลัด)

จํานวน

260,000 บาท

นา : 69/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับ นั วิ คราะ นโยบายและแผน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 31 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

566,000 บาท

รวม

430,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จํานวน

430,000 บาท

นา : 70/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

136,000 บาท

รวม

51,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล พนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 31 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 31 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

นา : 71/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 31 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 72/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

ค่าใช้สอย

รวม

85,000 บาท

คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่นแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 32 ขอที่ 5

นา : 73/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร

จํานวน

5,000 บาท

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 32 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 32 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

นา : 74/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

โครง ารจัดทํารายงานผล ารดํา นินงานของ อบต.

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารโครง ารจัดทํารายงาน
ผล ารดํา นินงานของ อบต. โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจัด
ทํารายงานผล ารดํา นินงานของ อบต. ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 7 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)
โครง าร ง ริมความรดาน ารทําแผนพัฒนาทองถิ่นใ ับ มาชิ
ภา ผนําชุมชน และผ ี่ยวของ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารโครง าร ง ริมความร
ดาน ารทําแผนพัฒนาทองถิ่นใ ับ มาชิ ภา ผนําชุมชน และผ
ี่ยวของ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจัดทํารายงานผล าร
ดํา นินงานของ อบต. ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 32 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

นา : 75/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 8 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผอํานวย าร องคลัง จํานวน 1 ตําแ นง
(2) นั วิชา ารคลัง จํานวน 1 ตําแ นง
(3) นั วิชา ารพั ดุ จํานวน 1 ตําแ นง
(4) นั วิชา ารจัด ็บรายได จํานวน 1 ตําแ นง
(5) จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 ตําแ นง
(6) จาพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 ตําแ นง
(7) จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 ตําแ นง
(8) นายชาง ํารวจ จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 5 ขอที่ 1
( องคลัง)

รวม

4,253,800 บาท

รวม

3,368,000 บาท

รวม

3,368,000 บาท

จํานวน

2,340,000 บาท

นา : 76/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนทอง
ถิ่น โดยจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 9 ขอที่ 2
( องคลัง)
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนทองถิ่น โดยจาย
ป็นคา งิน พิ่มตําแ นงดานพั ดุ ในอัตรา จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ระ บียบ .พ. วาดวย งิน พิ่ม ํา รับตําแ นงที่มี ตุพิ ศษของ
ขาราช ารพล รือน พ.ศ. 2552 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2554
4) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 ม ราคม 2564
5) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งิน พิ่ม ํา รับ
ตําแ นงที่มี ตุพิ ศษ ตําแ นงดานพั ดุ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21
ร ฎาคม 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน

จํานวน

66,000 บาท

นา : 77/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 33 ขอที่ 1
( องคลัง)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผอํานวย าร องคลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบขาราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 ม ราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 80 ขอที่ 4
( องคลัง)
คาจางล จางประจํา
- พื่อจาย ป็นคาจางล จางประจําและ งินรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแ นง นั วิชา าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ อ.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจาง
และ ารใ ล จางขององค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 9 ขอที่ 3
( องคลัง)

นา : 78/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 4 อัตรา จํานวน ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 2 อัตรา จํานวน
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานพั ดุ) จํานวน 1
ตําแ นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานจัด ็บราย
ได) จํานวน 1 ตําแ นง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไป 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 10 ขอที่ 4
( องคลัง)

จํานวน

500,000 บาท

นา : 79/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

70,000 บาท

รวม

837,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง
ตามภาร ิจ 2 อัตรา พนั งานจางทั่วไป 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน พิ่ม ารครอง
ชีพชั่วคราวของขาราช ารและล จางประจําของ วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 8
( องคลัง)
งบดาเนินงาน

นา : 80/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

445,000 บาท

จํานวน

325,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 9
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับ าร
แตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทน
บุคคล รือคณะ รรม าร
2) ประ าศองค ารบริ าร วนตําบลบานโต รื่อง ํา นด ลั
ณฑและอัตรา าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 25
( องคลัง)

นา : 81/287

นา : 82/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:21

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 80 ขอที่ 1
( องคลัง)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 14
( องคลัง)

นา : 83/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

60,000 บาท

รวม

242,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร รณีบุตรของผมี ิทธิ ปลี่ยนประ ภท
ถานศึ ษาในระ วางปี ารศึ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 10
( องคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คา
จาง อ ชนดํา นินงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น คาใชจาย
ใน าร ผยแพร รือ ารประชา ัมพันธขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ชน คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ ารประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประ าศ ียรติคุณ คา รอบ
ใบประ าศ ียรติคุณ ํา รับพนั งาน วนทองถิ่น รือผใ ความ
ชวย ลือ รือควรไดรับ ารย ยองจา ทางราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คาใชจายใน
ารจัดทํา ว็บไซต คาจางปรับปรุงโด มน website คา
ธรรม นียมใน ารคืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือ คาบัตรโดย ารที่ไม ามารถคืน รือ ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไปราช าร รณีองค รป ครอง วน
ทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตอง
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มิได ิดจา ตัวผ ดินทางไปราช าร ป็น ตุ คาธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่อความ ะดว ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น ารรองขอของผมี ิทธิรับ งิน คาใช
จายใน ารใช ถานที่อื่นชั่วคราวขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น คาใชจายใน ารประดับ ต แตงอาคาร ถานที่ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น คาบริ าร รือคาใชจาย ี่ยว ับ าร ําจัด
แมลง แมง น รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโรครายมา คน และ
ใ มายความรวมถึง าร ําจัด ชื้อโรค รือ ชื้อราขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจัด
ไวใ คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ล คาใชจายใน าร ป็น
มาชิ รือ ารจัดซื้อ นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือ
พิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อใชในราช ารโดย วนรวม คา
บริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล จัด ็บขยะขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น คาบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล บานพั ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รณีไมมีผพั อาศัย คาใชจาย ี่ยว ับ าร
จัด ผลิตราย าร และถายทอด ถานีโทรทัศน และวิทยุ คา
ระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ย วนคาระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน าร
ฝึ อบรม ารจัดงาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ คาใชจาย
ตางๆ ที่ ิดจา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติ
ราช าร รณีที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่วคราว คาตรวจราง าย
ของบุคลา ร พื่อตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวี
จา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร าร
รั ษาพยาบาลที่พนั งาน วนทองถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จายคารั ษาพยาบาล คาใชจายใน าร
ชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา คา
ใชจายใน ารดํา นินคดีในชั้นศาล ารระงับขอพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา ชา
ทรัพย ิน (ย วน คา ชาบาน) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใชจายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ ิ่ง อ ราง
อยางใด และอยในความรับผิดชอบของผรับจาง ชน คาจาง มา
บน้ํา คาบริ าร ําจัดปลอ คาจางผแ ดงแบบ คาซอมแซม
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ทรัพย ิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ป็นตน คาจาง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คาจางที่ปรึ ษา, คาจางออ
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผ ชียวชาญบัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทํา มัน
ัตว คาจางแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง คาจาง มาที่มี
ลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน คาต าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ขาลั ษณะที่ดินและ
ิ่ง อ ราง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 11
( องคลัง)

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อ ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น)
2. คาใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
3. คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี คาพานพุมดอ ไม พาน
ประดับพุมดอ ไม พานพุม งินพุมทอง รวยดอ ไม พวง
มาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม รือพวงมาลา ํา รับ
อนุ าวรีย รือ ารใชใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติในวโร า ตางๆ ฯลฯ
4. คาใชจายใน ารจัดประชุมราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่นและใ มายความรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผาน

จํานวน
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ดาว ทียม ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี
ารประชุมคาบ ี่ยวมื้ออา าร คา ชา องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ป็นตน ารประชุมราช ารขององค รป ครอง
วนทองถิ่นที่ ามารถ บิ คาใชจายได ตอง ป็น ารประชุมที่
ี่ยวของ ับ ารภาร ิจขององค รป ครอง วนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประ งค พื่อนําผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติ
งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน าร
ทํางาน ประชุมชี้แจง ลั ณฑตางๆ รือซั ซอมความ ขาใจใน
ระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือ
พิจารณา าขอยุติ ประ านงาน รือแ ไขปัญ า ฉพาะ รื่องรวม
ัน ดังนี้
4.1 ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
4.2 ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่งขอองค รป ครอง วนทองถิ่น
4.3 ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร ภาทองถิ่น
4.4 ารประชุมประชาคม มบาน พื่อบรณา ารจัดทําแผน
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
4.5 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
4.6 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่นของรัฐ รือ อ ชน
4.7 ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ นาที่ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
5. คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุคลภายนอ ขาดงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วน
ทองถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลงขาว
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่งของบริจาคใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น
6. คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
7. คาใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
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นา : 87/287

นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 33 ขอที่ 2
( องคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
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- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 33 ขอที่ 3
( องคลัง)
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คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร
- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 33 ขอที่ 4
( องคลัง)

จํานวน

2,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 33 ขอที่ 5
( องคลัง)

นา : 90/287

70,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

โครง ารองค ารบริ าร วนตําบลบานโต คลื่อนที่ ประจําปี 2565 จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารองค ารบริ าร วนตําบลบาน
โต คลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาป้ายโครง าร คาน้ําดื่ม คาวั ดุอุป รณใน ารดํา นิน
โครง าร ระดาษ แผนป้ายตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 22
( องคลัง)

นา : 91/287

20,000 บาท

นา : 92/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ คาซอมแซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ ฯลฯ
มาย ตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมีคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย
2. ใน รณีที่ นวยงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผ
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ บิ จาย ป็นคาจาง
มาบริ ารในคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่องค รป ครอง วนทองถิ่นซื้อมาใชใน ารบํารุง
รั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ บิ จายในคาวั ดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจาง ป็น าร
ชั่วคราว ในลั ษณะมิใชจางแรงงานใ บิ จายในรายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 22
( องคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 93/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งาน แบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง
วาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชใน ํานั งาน มลี่ มานปรับแ ง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระบรมรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผาใบติดตั้งใน ํานั งาน ผาใบ ตนฑขนาด
ใ ญ ตยา ามัญประจําบาน แผง ัน องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ข็ม มุด ระดาษ

รวม

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 94/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

คารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติขาราช าร แบบ
พิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลา พวงมาลัย รวยดอ ไม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 15 ขอ
ที่ 16
( องคลัง)

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุงานบานงานครัวแบง ารพิจารณาออ
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้ารวมถึง มอ
ุงขาวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแข็ง ถังแ ๊ ตา ายยาฉีด

จํานวน

20,000 บาท

นา : 95/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา
ม ผาปโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 20
ขอที่ 21
( องคลัง)

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:22

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นแบง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ๊ ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 81 ขอที่ 13
( องคลัง)

นา : 96/287

นา : 97/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยแบง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ที่วาง รวยแ ว ระบอ
ตวง บา ลอม ฟัง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอดแ ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ทรายอะ บท น้ํายา
พน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ม นา า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 34 ขอที่ 6
( องคลัง)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 98/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุคอมพิว ตอรแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
ขอมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ

จํานวน

40,000 บาท

นา : 99/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

รือแป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นตน ครื่องอานและบันทึ ขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นตน รา
ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 17 ขอ
ที่ 18 ขอที่ 19
( องคลัง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

48,800 บาท

รวม

48,800 บาท

จํานวน

11,800 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ต ล็ แบบบาน ลื่อน ระจ แบบ ง จํานวน 2 ต

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็ แบบบาน ลื่อน ระจ แบบ
ง จํานวน 2 ต
- โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1) มีบาน ลื่อนแบบ ระจ
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) มีขนาด วางไมนอย วา 90 ซนติ มตร ความลึ ไมนอย
วา 45 ซนติ มตร ความ งไมนอย วา 180 ซนติ มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ ขอที่
( องคลัง)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

นา : 100/287

นา : 101/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไม
นอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

17,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั
งาน ( จอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม ดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมนอย
วา 3.1 GHz รือดี วา จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 252 ขอที่ 9
( องคลัง)

นา : 102/287

นา : 103/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
แซมบํารุงรั ษาโครง รางของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ไดแ ซอมแซม ปลี่ยน ัว
รถขยะ ปลี่ยน ระบะทายของรถบรรทุ ขยะ ปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุ น้ํา ปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุ น้ํา ทํา ีใ มทั้ง
คัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82 ขอที่ 24
( องคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 104/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับ นั วิชา ารตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
3) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 35 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

280,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

นา : 105/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนทอง
ถิ่น โดยจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 10,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 35 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 106/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 35 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

รวม

60,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

นา : 107/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 35 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 36 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

นา : 108/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

ค่าใช้สอย

รวม

36,000 บาท

คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่นแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 36 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 109/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร

จํานวน

1,000 บาท

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 36 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 36 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

นา : 110/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง าร ริม ราง ความซื่อ ัตย ุจริต และ ปล ฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดี ใน ารตอตาน ารทุจริต
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ริม ราง ความซื่อ
ัตย ุจริต และ ปล ฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ใน ารตอตาน าร
ทุจริต โดยมีวัตถุประ งค พื่อ ง ริมใ คณะผบริ าร มาชิ
ภา พนั งาน วนตําบล พนั งานจางของ อบต.บานโต และ
บุคคลโดยทั่วไป ไดมีความร ความ ขาใจดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราช ารที่บัญญัติไว ป็น
ขอ ฎ มาย ฎ ระ บียบ ็นความ ําคัญและ ริม รางภาพ
ลั ษณของ นวยงานใ มีความโปรงใ และ ป็นธรรม มีความซื่อ
ัตย มีจิต ํานั ที่ดีใน ารตอตาน ารทุจริตในรปแบบตางๆ พื่อ
ง ง ริมใ ผ ขารับ ารอบรม มี ระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมปฏิบัติงานที่มุง พิ่ม มรถนะและพัฒนาระบบราช ารไทย
โดยยึด ลั บริ าร ิจ ารบาน มืองที่ดี โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม คา
ใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา ชา
อุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาป้ายโครง าร และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 36 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

นา : 111/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ตําแ นง จา
พนั งานงานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 37 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

1,020,800 บาท

รวม

485,000 บาท

รวม

485,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

นา : 112/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนทองถิ่น โดยจาย
ป็น งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร รบ(พ.ร. .) ใน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 20,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ระ บียบ ํานั นาย รัฐมนตรี วาดวยบํา น็จความชอบ คาทด
แทนและ ารชวย ลือ จา นาที่และประชาชนผปฏิบัติ นาที่
ราช าร รือชวย ลือราช าร นื่องใน ารป้อง ันอธิปไตยและ
รั ษาความ งบ รียบรอยของประ ทศ พ.ศ. 2521
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 38 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 1 อัตรา
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งานดับ พลิง) จํานวน 1
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 37 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

นา : 113/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

5,000 บาท

รวม

496,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง
ตามภาร ิจ 1 อัตรา ตําแ นง พนั งานดับ พลิง จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 5,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 37 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล พนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 40 ขอที่ 19
( ํานั ปลัด)
- พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ
นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต
ไดแ (1) อา า มัครขอองค รป ครอง วนทองถิ่นแ งพื้นที่ที่ได
รับคํา ั่งชวย นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่จา ผบริ ารทองถิ่นแ ง
นั้น (2) อา า มัครขององค รป ครอง วนทองถิ่นแ งพื้นที่อื่นที่
ไป นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ตามคํารองขอจา ผบริ ารทองถิ่น
แ งนั้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใ แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
ฯลฯ

นา : 114/287

นา : 115/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 37 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 38 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด
คา ชาบาน

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 38 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

นา : 116/287

นา : 117/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
5) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร รณีบุตรของผมี ิทธิ ปลี่ยนประ ภท
ถานศึ ษาในระ วางปี ารศึ ษา 6) นัง ือ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 ม ราคม 256
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและคา ลา รียนใน
ถานศึ ษาของ อ ชนประ ภทอาชีวศึ ษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 38 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 118/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

ค่าใช้สอย

รวม

151,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ าม และ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตองจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น รวมทั้ง าร ั่งใชบุคคลภายนอ ปฏิบัติราช ารใ ับองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ชน อา า มัครทองถิ่นรั ษโล อา า มัคร
ป้อง ันไฟป่า ตาม ลั ณฑที่ ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
ลงวันที่ 25 ุมภาพันธ 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 38 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

นา : 119/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร

จํานวน

1,000 บาท

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 11
( ํานั ปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง ารจัดตั้งจุดบริ ารประชาชนในชวงวัน ยุด ทศ าลตําบลบาน จํานวน
โต ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัดตั้งจุดบริ าร
ประชาชนในชวงวัน ยุด ทศ าลตําบลบานโต ประจําปี 2565
โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวั ดุ คา
ป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 11 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

นา : 120/287

80,000 บาท

นา : 121/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง ารซั ซอมแผนอัคคีภัย ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารซั ซอมแผน
อัคคีภัย ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
มนาคุณวิทยา ร คาน้ําแข็ง คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาป้าย คา
อา าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 40 ขอที่ 17
( ํานั ปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 122/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง ารใ ความร ารป้อง ันภัยทางถนน ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารใ ความร ารป้อง ันภัยทาง
ถนน ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา มนาคุณ
วิทยา ร คาน้ําแข็ง คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาป้าย คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 40 ขอที่ 18
( ํานั ปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

นา : 123/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง ารอบรม ารใชอุป รณ ชีพแ ด็ นั รียนและ ยาวชน
ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารอบรม ารใชอุป รณ ชีพแ ด็ นั
รียนและ ยาวชน ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คา มนาคุณวิทยา ร คาน้ําแข็ง คาวั ดุ ครื่อง ขียน คา
ป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 40 ขอที่ 16
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 124/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

โครง ารอบรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารอบรม ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
มนาคุณวิทยา ร คาน้ําแข็ง คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาป้าย คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 15
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 125/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:23

ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

รวม

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นแบง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ๊ ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 12
( ํานั ปลัด)
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
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- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ใ แบง ารพิจารณา
ออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ วาลวน้ําดับ พลิง ( ชื่อม ับรถดับ
พลิง) ทอ าย งน้ํา ายดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า ( ชน าย
ฉีด ถัง ไมตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 14
( ํานั ปลัด)

นา : 126/287

นา : 127/287
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วั ดุจราจร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวั ดุจราจร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- พื่อ ป็น ารจัดซื้อวั ดุจราจรใน ารดํา นิน ารป้อง ัน และลด
อุบัติ ตุบนทองถิ่น รวมถึงลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศบาล
ําคัญ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุจราจรแบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญา
ญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร แผง ั้นจราจร ป้าย ตือน แทนแบริ
ออร (แบบพลา ติ และแบบคอน รีต) ป้ายไฟ ยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร ระจ โคงมน ไฟแวบ ระบองไฟ ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ยาวชะรอความ ร็วรถ รือ
ยานพา นะ ติ๊ อรรถ รือยานพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ

จํานวน

95,000 บาท
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 39 ขอที่ 13
( ํานั ปลัด

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

39,800 บาท

รวม

39,800 บาท

จํานวน

39,800 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบInverter) จํานวน 1 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบInverter) จํานวน 1 ครื่อง
- โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดที่ไมต่ํา วา 24,000 บีทีย
2) ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็น ขนาด
ไม ิน 40,000 บีทีย
ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม และ
ฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4) ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5) มีความ นวง วลาทํา ารงานของคอม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาดานราคาแลว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบดวยอุป รณดังนี้
1.1 วิตซ 1 ตัว
1.2 ทอทองแดงไป ลับ ุมฉนวน ยาว 4 มตร
1.3 ายไฟ ยาวไม ิน 15 มตร
8) คาติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ( รณีตอง ารแ ดงคาติดตั้งแย
จา ราคา ครื่องปรับอา าศ)
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(1) ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000 บีทีย จํานวน 3,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

นา : 129/287

นา : 130/287
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 41 ขอที่ 1

รวม

424,000 บาท

รวม

350,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

นา : 131/287
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

74,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จํานวน

29,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 41 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 41 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

นา : 132/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 41 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

จํานวน

2,000 บาท

นา : 133/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

ค่าใช้สอย

รวม

41,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ าม และ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตองจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นใ พนั งานขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 42 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติ
จํานวน
ราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบ
วาดวยรถราช าร

นา : 134/287

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดิน
ทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่น
ไดมาโดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับ
ความชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รือองค ารระ วาง
ประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็นครุภัณฑขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 42 ขอที่ 6
( ํานั ปลัดฯ)
คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นใ พนั งานขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 42 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

10,000 บาท

นา : 135/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารวัน ด็ แ ง
ชาติ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายโครง าร คาป้าย คา
อา าร น้ําดื่ม คาจาง มาบริ าร คาจัดต แตง ถานที่ คาใชจาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารดํา นินโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 12 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 136/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ตําแ นง คร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจางและ ารใ ล จางขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 43 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

6,456,000 บาท

รวม

737,000 บาท

รวม

737,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

นา : 137/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งินวิทยฐานะ

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

340,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะแ พนั งาน วนตําบล ตําแ นงคร ใน
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0809.3/ว143
รื่อง าร บิ คาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือนของพนั งานคร
และบุคลา รทาง ารศึ ษา ลงวันที่ 21 ันยายน 2550
2) พระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจํา
ตําแ นงขาราช ารครและบุคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554
3) พระราช ฤษฎี า ารปรับ งิน ดือนขั้นต่ําของขาราช ารคร
และบุคลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2554
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 79 ขอที่ 105
( ํานั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ (ผชวยครผดแล ด็ ) 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 340,000 บาท ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 43 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

นา : 138/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง
ตามภาร ิจ (ผดแล ด็ ) 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 5,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 43 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด

จํานวน

5,000 บาท

นา : 139/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ คร และ
ผชวยครผดแล ด็
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 43 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

รวม

3,273,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จํานวน

57,000 บาท

นา : 140/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
ครและผดแล ด็ ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

นา : 141/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

ค่าใช้สอย

รวม

311,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ าม และ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตองจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของครและผดแล ด็ รือ ด็ ล็ บุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ พนั งานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน ร ดินทางไปปฏิบัติ
จํานวน
ราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบ
วาดวยรถราช าร

นา : 142/287

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดิน
ทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่น
ไดมาโดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับ
ความชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รือองค ารระ วาง
ประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็นครุภัณฑขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)
คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นใ พนั งานขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน จํานวน
าร อน, คา นัง ือ รียน, คาอุป รณ าร รียน, คา ครื่องแบบนั
รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน)
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน าร อน,
คา นัง ือ รียน, คา
อุป รณ าร รียน, คา ครื่องแบบนั รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผ
รียน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ํา รับ
นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต จํานวน 1 จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน
ของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

นา : 143/287

80,000 บาท

นา : 144/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาอา าร ลาง จํานวน
วัน)

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (คาอา าร ลางวัน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวันของศนย
พัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบลบานโต จํานวน 1
แ ง จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 44 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ คาซอมแซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ ฯลฯ
มาย ตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมีคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย
2. ใน รณีที่ นวยงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผ
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ บิ จาย ป็นคาจาง
มาบริ ารในคาใช อย

จํานวน

20,000 บาท

นา : 145/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

(2) คา ิ่งของที่องค รป ครอง วนทองถิ่นซื้อมาใชใน ารบํารุง
รั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ บิ จายในคาวั ดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจาง ป็น าร
ชั่วคราว ในลั ษณะมิใชจางแรงงานใ บิ จายในรายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน

รวม

2,900,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งาน แบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง
วาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชใน ํานั งาน มลี่ มานปรับแ ง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระบรมรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผาใบติดตั้งใน ํานั งาน ผาใบ ตนฑขนาด
ใ ญ ตยา ามัญประจําบาน แผง ัน องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติขาราช าร แบบ
พิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลา พวงมาลัย รวยดอ ไม ฯลฯ

นา : 146/287

นา : 147/287
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- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 11
( ํานั ปลัด)

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุงานบานงานครัวแบง ารพิจารณาออ
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้ารวมถึง มอ
ุงขาวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแข็ง ถังแ ๊ ตา ายยาฉีด

จํานวน
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วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา
ม ผาปโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ และอา าร ริมนม ดัง
นี้
(1) อา าร ริมนม ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร
วนตําบลบานโต โดยจาย ป็นคาใชจายใน ารซื้ออา าร
ริม (นม) ป็น งินอุด นุนจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต จํานวน 1 แ ง จัด รร
ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 260
วัน และ อบต. ตั้ง มทบใ
(2) อา าร ริมนม ํา รับโรง รียนในพื้นที่ตําบลบานโต โดย
จาย ป็นคาใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ป็น งินอุด นุน
จา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนอา าร
ริม (นม) ของโรง รียนในพื้นที่ตําบลบานโต จํานวน 260
วัน และ อบต. ตั้ง มทบใ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน
ของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 12
( ํานั ปลัด)
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นา : 149/287
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยแบง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ที่วาง รวยแ ว ระบอ
ตวง บา ลอม ฟัง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอดแ ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ทรายอะ บท น้ํายา
พน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ม นา า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

จํานวน

10,000 บาท
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3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 14
( ํานั ปลัด)
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุคอมพิว ตอรแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ขอมล (

จํานวน

5,000 บาท

นา : 151/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นตน ครื่องอานและบันทึ ขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นตน รา
ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 15
( ํานั ปลัด)

วั ดุ ารศึ ษา

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ารศึ ษา รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ารศึ ษา ใ แบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ุน พื่อ ารศึ ษา แบบจําลอง
ภมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนดวยพลา ติ ระดานลื่น
พลา ติ ( ไล ดอรพลา ติ ) บาะยืด ยุน ระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง ( ระ านดํา) แปรงลบ ระดาน ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ชอลค ปา า
ไวทบอรด ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม/ ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 13
( ํานั ปลัด)

นา : 152/287

นา : 153/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

46,000 บาท

รวม

46,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
าอี้ ํานั งาน จํานวน 2 ตัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ที่นั่งปรับระดับ ง-ต่ํา
2) มีที่ทาวแขน
3) ขาพลา ติ พรอมลอ ลื่อน
4) ที่นั่งบุฟองน้ํา ุมดวย นัง PU
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 30 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

นา : 154/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

ต ็บ อ ารผลงาน ด็ จํานวน 1 ต
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ็บ อ ารผลงาน ด็ จํานวน 1 ต
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ที่โครง ราง ป็นไมอัด
2) มีชองใ ของ จํานวน 18 ชอง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 30 ขอที่ 11
( ํานั ปลัด)

จํานวน

12,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โต๊ะทํางาน ล็ ขนาด 4 ฟุต พรอม ระจ ป นาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ล็ ขนาด 4 ฟุต พรอม
ระจ ป นา นาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีลิ้นชั จํานวน 4 ลิ้นชั มี 2 ุญแจล๊อค
2) นาโต๊ะ PVC
3) มีที่พั ทา
4) ขนาดไมนอย วา วาง 66 ซนติ มตร x ยาว 120
ซนติ มตร x ง 75 ซนติ มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 30 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

นา : 155/287

6,500 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โต๊ะทํางาน ล็ ขนาด 5 ฟุต พรอม ระจ ป นาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ล็ ขนาด 5 ฟุต พรอม
ระจ ป นา นาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีลิ้นชั จํานวน 7 ลิ้นชั มี 3 ุญแจล๊อค
2) นาโต๊ะ PVC
3) มีที่พั ทา
4) ขนาดไมนอย วา วาง 75 ซนติ มตร x ยาว 150
ซนติ มตร x ง 75 ซนติ มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ ขอที่
( ํานั ปลัด)

นา : 156/287

9,500 บาท

นา : 157/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

โต๊ะมา ินออน จํานวน 2 ชุด
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะมา ินออน จํานวน 2 ชุด
- โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- 1 ชุดประ อบดวย
1) โต๊ะมา ินออน จํานวน 1 ตัว
2) ที่นั่งมา ินออน จํานวน 4 ตัว
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 5 นาที่ 64 ขอที่ 16
( ํานั ปลัด)

จํานวน

11,000 บาท

นา : 158/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,400,000 บาท

อุด นุน นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) จํานวน
โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
และโรง รียนในพื้นที่ตําบลบานโต

2,400,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตาม าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนคาอา าร ลางวันโรง รียน
ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) และ
โรง รียนในพื้นที่ตําบลบานโต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 45 ขอที่ 16
( ํานั ปลัด)
แผนงานสาธารณสุข

นา : 159/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) จาพนั งาน าธารณ ุข จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน

รวม

857,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

นา : 160/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจางและ ารใ ล จางขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 46 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

677,000 บาท

รวม

146,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนทอง
ถิ่น โดยจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 10,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 46 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

นา : 161/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 46 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ แ อา า มัคร
บริบาลทองถิ่น รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบแทน
รือคาป่วย ารใ ับผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค าร
บริ าร วนตําบลบานโต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้

จํานวน

140,000 บาท

นา : 162/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่น
ขององค รป ครอง วนทองถิ่นและ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่นขององค รป ครอง
วนทองถิ่นและ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รื่อง าร ํา นด ลั ตรที่ ี่ยว ับ
ารดแลผ งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและ ลั ณฑ วิธี
าร งื่อนไข อัตราคาตอบแทนและ ารจายคาตอบแทนของอา า
มัครบริบาลทองถิ่นขององค รป ครอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
ลงวันที่ 6 ุมภาพันธ 2562
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
ลงวันที่ 21 มษายน 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 46 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

นา : 163/287

นา : 164/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:24

คา ชาบาน

จํานวน

5,000 บาท

รวม

201,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)
ค่าใช้สอย

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

นา : 165/287

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

นา : 166/287

นา : 167/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร
- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช
นามบิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติ
ราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความ
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศ
และ ขึ้นทะ บียน ป็นครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

จํานวน

1,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

นา : 168/287

10,000 บาท

นา : 169/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคระบาดที่ ิดจา ยุง ป็นพา ะ
ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารควบคุมและป้อง ัน
โรคระบาดที่ ิดจา ยุง ป็นพา ะ ประจําปี 2565 (โครง าร
รณรงคและป้อง ันโรคไข ลือดออ ) โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาป้ายโครง าร คาป้ายรณรงค ารป้อง ันโรคไข ลือด
ออ คาแผนพับ คาใชอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรมฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 170/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารรณรงคและป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
โรคพิษ ุนัขบา ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
ป้ายโครง าร คาป้ายรณรงค ารป้อง ันโรคไข ลือดออ คาแผน
พับ คาใชอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรมฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 11
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 171/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารรณรงคและป้อง ันโรคไวรั โควิด ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
โรคไวรั โควิด ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
มนาคุณวิทยา ร วั ดุ อุป รณ ครื่อง ขียน คาป้ายโครง าร คา
ป้ายรณรงค ารป้อง ันโรค คาแผนพับ คา จ
ลแอล อฮอล แอล อฮอล ฯ คาใชอื่นที่จํา ป็นใน ารดํา นิน
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 13
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 172/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ จํานวน
ราชปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ
อ ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัคร
ราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปี 2565

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระราชปณิธาน
ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัคร
ราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
วัคซีน ข็มฉีดยา ไซริ้งพลา ติ ถุงมือ ผาปิดจม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 47 ขอที่ 12
( ํานั ปลัด)
ค่าวัสดุ

รวม

330,000 บาท

นา : 173/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นแบง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ๊ ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 48 ขอที่ 14
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 174/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยแบง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ที่วาง รวยแ ว ระบอ
ตวง บา ลอม ฟัง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอดแ ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ทรายอะ บท น้ํายา
พน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ม นา า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

จํานวน

300,000 บาท

นา : 175/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 48 ขอที่ 15
( ํานั ปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 49 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

683,000 บาท

รวม

517,000 บาท

รวม

517,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

นา : 176/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานพัฒนา
ชุมชน) จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2 ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 49 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

150,000 บาท

นา : 177/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง
ตามภาร ิจ 1 อัตรา ตําแ นง ผชวย จาพนั งานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 17,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จางและพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 49 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

จํานวน

17,000 บาท

นา : 178/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล ล จางประจํา พนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 49 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

รวม

166,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

นา : 179/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบล ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลา
ราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 50 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 50 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

นา : 180/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 50 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 181/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

ค่าใช้สอย

รวม

61,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ าม และ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตองจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 50 ขอที่ 8
( ํานั ปลัด)

นา : 182/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร

จํานวน

1,000 บาท

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 50 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 51 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

นา : 183/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ยี่ยมบานผ งอายุ ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ยี่ยมบานผ ง
อายุ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายโครง าร คาป้าย
รณรงค คมือ คาแผนพับ คาใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ
อบรม และ ารดํา นินโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 98 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ าร ผดอยโอ า และ จํานวน
คนไรที่พึ่ง ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิ าร ผดอยโอ า และคนไรที่พึ่ง โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาป้ายโครง าร คาป้ายรณรงค คมือ คาแผน
พับ คาใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม และ ารดํา นิน
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 98 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

นา : 184/287

20,000 บาท

นา : 185/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 2 อัตรา
ตําแ นง พนั งานขับรถยนต จํานวน 2 ตําแ นง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไป 8 อัตรา
(1) พนั งานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 2 ตําแ นง
(2) พนั งานจางทั่วไป (คนงานประจํารถขยะ) จํานวน 6
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม/ ฉบับที่ 6 นาที่ 52 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

รวม

2,691,000 บาท

รวม

1,328,000 บาท

รวม

1,328,000 บาท

จํานวน

1,192,000 บาท

นา : 186/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง
ตามภาร ิจ 2 อัตรา พนั งานจางทั่วไป 8 อัตรา จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 52 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

136,000 บาท

นา : 187/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล พนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 52 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ํา รับพนั งานจางผปฏิบัติงานที่มีลั ษณะ
ป็น าร ี่ยงภัยตอ ุขภาพ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) รางประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งิน พิ่ม
ํา รับพนั งานจางที่มีลั ษณะ ป็น าร ี่ยงภัยตอ ุขภาพ
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 52 ขอที่ 4
( ํานั ปลัด)

รวม

1,363,000 บาท

รวม

213,000 บาท

จํานวน

213,000 บาท

นา : 188/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

ค่าใช้สอย

รวม

1,150,000 บาท

จํานวน

1,100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คา
จาง อ ชนดํา นินงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารคืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือ คาบัตรโดย ารที่ไม ามารถคืน รือ ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไปราช าร รณีองค รป ครอง วน
ทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตอง
มิได ิดจา ตัวผ ดินทางไปราช าร ป็น ตุ คาธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่อความ ะดว ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น ารรองขอของผมี ิทธิรับ งิน คาใช
จายใน ารใช ถานที่อื่นชั่วคราวขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ล คาบริ ารใน าร ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล จัด ็บขยะขององค รป ครอง วนทองถิ่น คาตรวจราง
ายของบุคลา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม/ฉบับที่ 6 นาที่ 53 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

นา : 189/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารใ ความร ารลดและคัดแย ขยะ ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารใ ความร ารลด
และคัดแย ขยะ ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
ป้ายโครง าร คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร อา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาวั ดุ คา ครื่อง ขียน ฯลฯ คาใชอื่นที่จํา ป็นใน าร
ฝึ อบรมฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 53 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 190/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด ประจําปี 2565 พื่อใ ประชาชน ยาวชน าง
ไ ลยา พติด รถึงโทษของยา พติด โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาป้ายโครง าร คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ และ
คาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 99 ขอที่ 5
( ํานั ปลัด)

นา : 191/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพใ แ ประชาชนตําบลบานโต
ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรม ง ริม
อาชีพใ แ ประชาชนตําบลบานโต ประจําปี 2565 พื่อใ
ประชาชน มีทั ษะใน ารประ อบอาชีพ ใช วลาวางใ ิด
ประโยชน มีความร ความ ขาใจ ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียงได
อยางถ ตอง และ ป็นแ ลง รียนร ป็น ารบํารุงและ ง ริม าร
ประ อบอาชีพของประชาชน พื่อใ ประชาชนมีรายได พียงพอ
ตอ ารดํารงชีวิตและ ามารถพึ่งพาตน องไดอยางยั่งยืน าร ง
ริม ารดํา นินงานตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง ระดับ
ครัว รือน ระดับชุมขน และระดับองค รป ครอง วนทอง
ถิ่น โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง าร คา
วั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ าร
จัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 99 ขอที่ 6
( ํานั ปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 192/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ง ริม ิจ รรมผ งอายุ ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม ิจ รรมผ
งอายุ ประจําปี 2565 ง ริม ิจ รรมที่ ป็นประโยชนตอผ ง
อายุ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง าร คา
วั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ าร
จัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 99 ขอที่ 7
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 193/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ง ริมและพัฒนา ตรี ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
ตรี ประจําปี 2565 ใ ลุม ตรีในพื้นที่ไดรับความร ี่ยว ับ
ฎ มายตางๆ ิทธิและ นาที่ ารประ อบอาชีพ ฯลฯ โดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคุณวิทยา ร คาป้ายโครง าร คาวั ดุ ครื่อง
ขียน อุป รณ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขอองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 100 ขอที่ 9
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 194/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารใ ความร ารดแล ุขภาพผ งอายุ ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารใ ความร ารดแล
ุขภาพผ งอายุ ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คา
ป้ายโครง าร คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ และคาใชจายอื่นที่
จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 100 ขอที่ 10
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 195/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ัมพันธภายในและภายนอ ตําบล ประจําปี
2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารแขงขัน ีฬา ัมพันธ
ภายในและภายนอ ตําบล ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง ถาน
ที่ ชน ผา ดอ ไม คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือของ
รางวัล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 55 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

นา : 196/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณพระวชิร ลา จาอย ัว ประจําปี
2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม
าวชิราลง รณพระวชิร ลา จาอย ัว ประจําปี 2565 โดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง ถานที่ ชน
ผา ดอ ไม ธงตรา ัญลั ษณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น
ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม/ฉบับที่ 6 นาที่ 13 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดาพัชร ุธาพิมล จํานวน
ลั ษณพระบรมราชินี ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดาพัชรพิมลลั ษณพระบรม
ราชินี ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน
ารต แตง ถานที่ ชนผา ดอ ไม ธงตรา ัญลั ษณ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 13 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

นา : 197/287

10,000 บาท

นา : 198/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารถวายพระพร นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จา ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารถวายพระพร นื่อง
ในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจําปี 2565 โดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง ถานที่ ชน
ผา ดอ ไม ธงตรา ัญลั ษณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น
ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 14 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 199/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารวัน ง รานตและวันผ งอายุตําบลบานโต ประจําปี 2565 จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารวัน ง รานตและ
วันผ งอายุตําบลบานโต ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง ถานที่ ชนผา ดอ ไม คา
โล รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 54 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)
โครง าร ง ริมประ พณีแ ทียนพรรษา ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมประ พณีแ
ทียนพรรษา ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใช
จายใน ารต แตง ถานที่ คา ทียนพรรษา ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 54 ขอที่ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 200/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

โครง ารอนุรั ษประ พณีลอย ระทง ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอนุรั ษประ พณี
ลอย ระทง ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใช
จายใน ารต แตง ถานที่ คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือของ
รางวัล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 54 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 201/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 3 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผอํานวย าร องชาง จํานวน 1 ตําแ นง
(2) วิศว รโยธา จํานวน 1 ตําแ นง
(3) จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 15 ขอที่ 1
( องชาง)

รวม

3,112,500 บาท

รวม

1,780,000 บาท

รวม

1,780,000 บาท

จํานวน

1,130,000 บาท

นา : 202/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนทอง
ถิ่น โดยจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 15 ขอที่ 2
( องชาง)
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
- ผอํานวย าร องชาง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 ม ราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 20 ขอที่ 15

นา : 203/287
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คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 4 อัตรา ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 1 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งาน
ธุร าร) จํานวน 1 อัตรา
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไป 3 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 16 ขอที่ 3
( องชาง)

จํานวน

550,000 บาท

นา : 204/287
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

1,206,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับ พนั งานจาง
ตามภาร ิจ 2 อัตรา พนั งานจางทั่วไป 3 อัตรา ตําแ นง (คน
งานทั่วไป) จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จางและพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 นาที่ 16 ขอที่ 4
( องชาง)
งบดาเนินงาน

นา : 205/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

255,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นของ
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 16 ขอที่ 6
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับ าร
แตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทน
บุคคล รือคณะ รรม าร
2) ประ าศองค ารบริ าร วนตําบลบานโต รื่อง ํา นด ลั
ณฑและอัตรา าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 17 ขอที่ 6
( องชาง

นา : 206/287

นา : 207/287
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 17 ขอที่ 7
( องชาง)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 17 ขอที่ 8
( องชาง)

นา : 208/287
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

25,000 บาท

รวม

201,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 18 ขอที่ 9
( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คา
จาง อ ชนดํา นินงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น คาใชจาย
ใน าร ผยแพร รือ ารประชา ัมพันธขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ชน คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ ารประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประ าศ ียรติคุณ คา รอบ
ใบประ าศ ียรติคุณ ํา รับพนั งาน วนทองถิ่น รือผใ ความ
ชวย ลือ รือควรไดรับ ารย ยองจา ทางราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คาใชจายใน
ารจัดทํา ว็บไซต คาจางปรับปรุงโด มน website คา
ธรรม นียมใน ารคืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือ คาบัตรโดย ารที่ไม ามารถคืน รือ ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไปราช าร รณีองค รป ครอง วน
ทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง
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รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตอง
มิได ิดจา ตัวผ ดินทางไปราช าร ป็น ตุ คาธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่อความ ะดว ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น ารรองขอของผมี ิทธิรับ งิน คาใช
จายใน ารใช ถานที่อื่นชั่วคราวขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น คาใชจายใน ารประดับ ต แตงอาคาร ถานที่ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น คาบริ าร รือคาใชจาย ี่ยว ับ าร ําจัด
แมลง แมง น รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโรครายมา คน และ
ใ มายความรวมถึง าร ําจัด ชื้อโรค รือ ชื้อราขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจัด
ไวใ คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ล คาใชจายใน าร ป็น
มาชิ รือ ารจัดซื้อ นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือ
พิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อใชในราช ารโดย วนรวม คา
บริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล จัด ็บขยะขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น คาบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ล บานพั ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รณีไมมีผพั อาศัย คาใชจาย ี่ยว ับ าร
จัด ผลิตราย าร และถายทอด ถานีโทรทัศน และวิทยุ คา
ระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ย วนคาระวางบรรทุ ขน งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน าร
ฝึ อบรม ารจัดงาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ คาใชจาย
ตางๆ ที่ ิดจา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติ
ราช าร รณีที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่วคราว คาตรวจราง าย
ของบุคลา ร พื่อตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวี
จา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร าร
รั ษาพยาบาลที่พนั งาน วนทองถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จายคารั ษาพยาบาล คาใชจายใน าร
ชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา คา
ใชจายใน ารดํา นินคดีในชั้นศาล ารระงับขอพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา ชา
ทรัพย ิน (ย วน คา ชาบาน) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใชจายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ ิ่ง อ ราง
อยางใด และอยในความรับผิดชอบของผรับจาง ชน คาจาง มา

นา : 209/287

นา : 210/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:25

บน้ํา คาบริ าร ําจัดปลอ คาจางผแ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ป็นตน คาจาง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คาจางที่ปรึ ษา, คาจางออ
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผ ชียวชาญบัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทํา มัน
ัตว คาจางแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง คาจาง มาที่มี
ลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน คาต าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ขาลั ษณะที่ดินและ
ิ่ง อ ราง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช อย วั ดุ และคา าธารณปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 18 ขอที่ 10
( องชาง)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อ ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น)
2. คาใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
3. คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี คาพานพุมดอ ไม พาน
ประดับพุมดอ ไม พานพุม งินพุมทอง รวยดอ ไม พวง

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

มาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม รือพวงมาลา ํา รับ
อนุ าวรีย รือ ารใชใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติในวโร า ตางๆ ฯลฯ
4. คาใชจายใน ารจัดประชุมราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่นและใ มายความรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผาน
ดาว ทียม ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี
ารประชุมคาบ ี่ยวมื้ออา าร คา ชา องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ป็นตน ารประชุมราช ารขององค รป ครอง
วนทองถิ่นที่ ามารถ บิ คาใชจายได ตอง ป็น ารประชุมที่ ี่ยว
ของ ับ ารภาร ิจขององค รป ครอง วนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประ งค พื่อนําผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติ
งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน าร
ทํางาน ประชุมชี้แจง ลั ณฑตางๆ รือซั ซอมความ ขาใจใน
ระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือ
พิจารณา าขอยุติ ประ านงาน รือแ ไขปัญ า ฉพาะ รื่องรวม
ัน
5. คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุคลภายนอ ขาดงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วน
ทองถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลงขาว
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่งของบริจาคใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น
6. คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
7. คาใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 56 ขอที่ 4
( องชาง)

นา : 211/287

นา : 212/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน วนตําบล ล จาง
ประจํา และพนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขา
ราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 56 ขอที่ 1
( องชาง)
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร

จํานวน

1,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช
นามบิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติ
ราช าร ํา รับรถยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความ
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศ
และ ขึ้นทะ บียน ป็นครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 56 ขอที่ 2
( องชาง)

นา : 213/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขา
ราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 56 ขอที่ 3
( องชาง)

นา : 214/287

30,000 บาท

นา : 215/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ คาซอมแซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ ฯลฯ
มาย ตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมีคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย
2. ใน รณีที่ นวยงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผ
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ บิ จาย ป็นคาจาง
มาบริ ารในคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่องค รป ครอง วนทองถิ่นซื้อมาใชใน ารบํารุง
รั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ บิ จายในคาวั ดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจาง ป็น าร
ชั่วคราว ในลั ษณะมิใชจางแรงงานใ บิ จายในรายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 18 ขอที่ 11
( องชาง)

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
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ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งาน แบง ารพิจารณาออ ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง
วาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชใน ํานั งาน มลี่ มานปรับแ ง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระบรมรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผาใบติดตั้งใน ํานั งาน ผาใบ ตนฑขนาด
ใ ญ ตยา ามัญประจําบาน แผง ัน องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติขาราช าร แบบ
พิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั

นา : 216/287

นา : 217/287
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งาน พวงมาลา พวงมาลัย รวยดอ ไม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 19 ขอที่ 12
( องชาง)

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ แบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชั ฟิว ไมคลอยพรอม ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน

จํานวน

400,000 บาท
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วิทยุ ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่งคอย คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอ ลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 20 ขอที่ 16
( องชาง)

วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

20,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุงานบานงานครัวแบง ารพิจารณาออ
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้ารวมถึง มอ
ุงขาวไฟฟ้า ระติ น้ํารอน ระติ น้ําแข็ง ถังแ ๊ ตา ายยาง
ฉีดน้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา
ม ผาปโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 5
( องชาง)
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วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ อ รางแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา นา าใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะป นั่งราน ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ น้ํามันทา
ไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย ยางมะตอย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น แปรงทา ี ปนขาว แผน
ดิน นียม ัง คราะ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ทอน้ําและอุป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร

จํานวน

40,000 บาท

นา : 221/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 19 ขอที่ 13
( องชาง)

วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุยานพา นะและขน งแบง ารพิจารณาออ
ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง ุญแจ
ปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตซ
ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
บร น๊อตและ ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ บาะรถยนต ครื่อง

จํานวน

50,000 บาท

นา : 222/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองขางรถ
ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 9
( องชาง)

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

90,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นแบง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ๊ ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ 21 ขอที่ 17
( องชาง)

นา : 223/287

นา : 224/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยแบง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ที่วาง รวยแ ว ระบอ
ตวง บา ลอม ฟัง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอดแ ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ทรายอะ บท น้ํายา
พน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ม นา า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 10
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ใ แบง ารพิจารณา
ออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียน
ภาพ ลองและระวิงใ ฟิลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลา ป้าย
ประชา ัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ พ ัน ี ระดาษ ขียน
โป ตอร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฟีลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือขาวดําที่ไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม อ าร ผยแพรผล าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 6
( องชาง)

นา : 225/287

นา : 226/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุคอมพิว ตอรแบง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
ขอมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ

จํานวน

50,000 บาท

นา : 227/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

รือแป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นตน ครื่องอานและบันทึ ขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นตน รา
ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 19 ขอที่ 14
( องชาง)

วั ดุ ํารวจ

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํารวจ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํารวจแบง ารพิจารณาออ ป็น 1
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ บันไดอลมิ นียม ครื่องมือแ ะ
ลั ครื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 7
( องชาง)

นา : 228/287

นา : 229/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

วั ดุอื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น และใ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นตน
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุอื่นแบง ารพิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดัง
นี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ไดแ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
แตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ัววาลว ปิด – ปิดแ ๊ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 57 ขอที่ 8
( องชาง)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 230/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

126,500 บาท

รวม

126,500 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

นา : 231/287

นา : 232/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา- ี) ได
- มีความละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ีและขาวดํา – ามารถทํา
ํา นาได ง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและขยายได25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 11

จํานวน

7,500 บาท

นา : 233/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer) ํา รับ ระดาษ A3 จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 250 แผน
- ามารถใชได ับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
มาย ตุ ป็น าร ํา นดคุณลั ษณะนอ มาตรฐาน ณฑราคา
ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ของ ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 11
( องชาง)

จํานวน

15,000 บาท

นา : 234/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network ํา รับ
ระดาษ A3 จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
– มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 35 นา
ตอนาที(ppm)
– มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A3 ไมนอย วา 18 นา
ตอนาที(ppm)
– มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย วา 256 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 250 แผน
- ามารถใชได ับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 11
( องชาง)

จํานวน

54,000 บาท

นา : 235/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
แซมบํารุงรั ษาโครง รางของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ไดแ ซอมแซม ปลี่ยน ัว
รถขยะ ปลี่ยน ระบะทายของรถบรรทุ ขยะ ปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุ น้ํา ปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุ น้ํา ทํา ีใ มทั้ง
คัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง
วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 13
( องชาง)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 236/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปีและ งินปรับ
ปรุง งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําปี 3 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) นายชางโยธาอาวุโ จํานวน 1 ตําแ นง
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแ นง
(3) นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนขาราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 58 ขอที่ 1
( องชาง)

รวม

8,664,000 บาท

รวม

1,581,000 บาท

รวม

1,581,000 บาท

จํานวน

830,000 บาท

นา : 237/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนทอง
ถิ่น โดยจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 15,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล ล จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 58 ขอที่ 2
( องชาง)
คาจางล จางประจํา
- พื่อจาย ป็นคาจางล จางประจําและ งินรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแ นง นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ อ.อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจาง
และ ารใ ล จางขององค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 22 ขอที่ 1
( องชาง)

นา : 238/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 5 อัตรา ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ 2 อัตรา
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนายชาง ํารวจ) จํานวน 1
อัตรา
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนายชางไฟฟ้า) จํานวน 1
อัตรา
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไป 3 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 58 ขอที่ 3
( องชาง)

จํานวน

400,000 บาท

นา : 239/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

56,000 บาท

รวม

506,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับ พนั งานจาง
ตามภาร ิจ 2 อัตรา พนั งานจางทั่วไป 3 อัตรา ตําแ นง (คน
งานทั่วไป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ล จางและพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 58 ขอที่ 4
( องชาง)
งบดาเนินงาน

นา : 240/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

405,000 บาท

จํานวน

310,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 59 ขอที่ 5
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตง
ตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับ าร
แตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทน
บุคคล รือคณะ รรม าร
2) ประ าศองค ารบริ าร วนตําบลบานโต รื่อง ํา นด ลั
ณฑและอัตรา าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 นาที่ 59 ขอที่ 6
( องชาง)

นา : 241/287

นา : 242/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 59 ขอที่ 7
( องชาง)
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 59 ขอที่ 8
( องชาง)

นา : 243/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 59 ขอที่ 9
( องชาง)

จํานวน

25,000 บาท

นา : 244/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ค่าใช้สอย

รวม

101,000 บาท

คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจาย จํานวน
ใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ไดแ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ํา รับยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจางคน าบ
าม และอื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจางขาม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนยาย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจําในราชอาณาจั ร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็นตอง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 60 ขอที่ 10
( องชาง)

นา : 245/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาบริ าร
จอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนตขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถราช าร
- พื่อจาย ป็นคาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถ
ยนตขององค รป ครอง วนทองถิ่นตามระ บียบวาดวยรถ
ราช าร ซึ่งองค รป ครอง วนทองถิ่นไดมาโดยวิธี ารซื้อ าร
ยืม าร ชา รือรับบริจาค รือไดรับความชวย ลือจา รัฐบาล
ตางประ ทศ รือองค ารระ วางประ ทศและ ขึ้นทะ บียน ป็น
ครุภัณฑขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 60 ขอที่ 11
( องชาง)

จํานวน

1,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจายทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ จํานวน
อยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใชจาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ผ ขารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของคณะผบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ ผบริ าร มาชิ
ภาทองถิ่น ขาราช ารและพนั งานขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 60 ขอที่ 12
( องชาง)

นา : 246/287

35,000 บาท

นา : 247/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ คาซอมแซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ ฯลฯ
มาย ตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมีคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะคาใช อย
2. ใน รณีที่ นวยงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผ
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินตางๆ องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ บิ จาย ป็นคาจาง
มาบริ ารในคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่องค รป ครอง วนทองถิ่นซื้อมาใชใน ารบํารุง
รั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ บิ จายในคาวั ดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค รป ครอง วนทองถิ่นจาง ป็น าร
ชั่วคราว ในลั ษณะมิใชจางแรงงานใ บิ จายในรายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 6 นาที่ 64 ขอที่ 12
( องชาง)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 248/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

งบลงทุน

รวม

2,716,500 บาท

รวม

2,716,500 บาท

โครง ารตอ ติมอาคาร อง ็บของ บริ วณ ลังอาคาร ํานั งาน
จํานวน
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต มที่ 13 บานพันธมา ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

150,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือ ิ่งปล รางตาง ๆ

พื่อจาย ป็นคาตอ ติมโครง ารตอ ติมอาคาร อง ็บของ บริ วณ
ลังอาคาร ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบลบานโต มที่ 13
บานพันธมา ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.50 มตร ยาว 6.00 มตร ตามแบบ
องค ารบริ าร วนตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 3 ขอที่ 3,4
( องชาง)

นา : 249/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ชื่อมทาง ลวง
ระบุรี- ลม ั (ประปา) มที่ 7 บานพี้ ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ล็ ชื่อมทาง ลวง ระบุรี- ลม ั (ประปา) มที่ 7 บาน
พี้ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 4.00 มตร ยาว 210.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือ
พื้นที่ไมนอย วา 840.00 ตาราง มตร ตามแบบองค ารบริ าร
วนตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 12 ขอที่ 6
( องชาง)

จํานวน

487,200 บาท

นา : 250/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 6 ชวงที่ 4 มที่
10 บานพนานิคม ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ล็ ซอย 6 ชวงที่ 4 มที่ 10 บานพนานิคม ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 200.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 800.00 ตาราง มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 14 ขอที่ 17
( องชาง)

จํานวน

468,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยนาง าวบัติ มที่ 11 จํานวน
บาน นอง ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ล็ ซอยนาง าวบัติ มที่ 11 บาน นอง ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 74.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 296.00 ตาราง มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 15 ขอที่ 23
( องชาง)

นา : 251/287

173,200 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยนายชชาติ มที่ 11 จํานวน
บาน นอง ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ล็ ซอยนายชชาติ มที่ 11 บาน นอง ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 3.00
มตร ยาว 99.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 297.00 ตาราง มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 15 ขอที่ 24
( องชาง)

นา : 252/287

173,800 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย มอจิตร มที่ 4
จํานวน
บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ล็ ซอย มอจิตร มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 45.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย
วา 180.00 ตาราง มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 12 ขอที่ 4
( องชาง)

นา : 253/287

105,300 บาท

นา : 254/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางทางลาด ํา รับคนพิ าร ภายในองค ารบริ าร
วนตําบลบานโต มที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางทางลาด ํา รับคน
พิ าร ภายในองค ารบริ าร วนตําบลบานโต มที่ 13 บาน
พันธมา ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาดวาง 1.10 มตร ยาว 6.00 มตร ตามแบบ
องค ารบริ าร วนตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 3 ขอที่ 4
( องชาง)

จํานวน

80,000 บาท

นา : 255/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางผนัง ันน้ํา ัด ซาะถนน ายบานโนน วรรค มที่
5 บานพี้ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางผนัง ันน้ํา ัด ซาะ
ถนน ายบานโนน วรรค มที่ 5 บานพี้ ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาดความ ง 2.00
มตร ยาว 30.00 มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล
ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 19 ขอที่ 48
( องชาง)

จํานวน

165,000 บาท

นา : 256/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางลาน อน ประ งคคอน รีต ริม ล็ บริ วณ
อาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ มที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางลาน อน ประ งค
คอน รีต ริม ล็ บริ วณอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ มที่ 13
บานพันธมา ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ
งานลาน อน ประ งค ปริมาณพื้นที่รวมไมนอย วา 607.00
ตาราง มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร ตามแบบองค ารบริ าร วน
ตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 3 ขอที่ 2
( องชาง)

จํานวน

365,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง าร อ รางอาคารที่จอดรถ ภายในองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน
บานโต มที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคา อ รางโครง าร อ รางอาคารที่จอดรถ ภายใน
องค ารบริ าร วนตําบลบานโต มที่ 13 บานพันธมา ตําบล
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 11.00 มตร ยาว 25.00 มตร ตามแบบองค ารบริ าร
วนตําบล
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 3 ขอที่ 2
( องชาง)

นา : 257/287

310,000 บาท

นา : 258/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
โครง ารลง ินคลุ ซอมแซมถนน ายนาดง มที่ 4 บานโต ใต
ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงโครง ารลง ินคลุ ซอมแซมถนน ายนา
ดง มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 1,000.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือปริมาตร
ินคลุ ไมนอย วา 600.00 ตัน ตามแบบองค ารบริ าร วน
ตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 5 ขอที่ 12
( องชาง)

จํานวน

180,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

ลง ินคลุ ถนนภายใน มบาน ซอย 12 มที่ 11 บาน นอง ตําบล จํานวน
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคาลง ินคลุ ถนนภายใน มบาน ซอย 12 มที่ 11
บาน นอง ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 65.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมนอย วา 30.00
ตัน ตามแบบองค ารบริ าร วนตําบล ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 15 ขอที่ 26
( องชาง)

นา : 259/287

9,000 บาท

นา : 260/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คาK) (คา อ ราง ิ่ง
าธารณปโภคและ ิ่ง าธารณป าร)

จํานวน

50,000 บาท

รวม

3,860,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คาK) ) (คา อ
ราง ิ่ง าธารณปโภคและ ิ่ง าธารณป าร)
- พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คา อ
ราง ิ่ง าธารณปโภคและ ิ่ง าธารณป าร)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ และคมือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) คมือ ารตรวจ อบ งินชด ชยคางาน อ ราง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและ นัง ือ วียนที่ ี่ยวของ ํานั มาตรฐานงบ
ประมาณ ํานั งบประมาณ ุมภาพันธ 2555
4) นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจางและ
บริ ารพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 64 ขอที่ 12
( องชาง)
งบเงินอุดหนุน

นา : 261/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

3,860,500 บาท

นา : 262/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

อุด นุนองค ารบริ าร วนจัง วัด พชรบรณ งาน ป่าลางทําความ
ะอาดบอบาดาล ภายใน มบาน ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จํานวน

110,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนองค ารบริ าร วนจัง วัด พชรบรณ งาน
ป่าลางทําความ ะอาดบอบาดาล ภายใน มบาน ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ดังนี้
1. มที่ 1 บานโต นือ จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน วัด วางอารมณ
จุดที่ 2 บริ วณศนย ารศึ ษานอ โรง รียนประจําตําบล
บานโต
จุดที่ 3 บริ วณประปา มบาน นายบุญรวม นพมา
2. มที่ 2 บานโต ลาง จํานวน 1 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน
3. มที่ 4 บานโต ใต จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบาน ถัง ็บน้ํา ล็
4. มที่ 5 บานพี้ จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบานคุมบานโนน วรรค
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบานคุมบานโค จริญ
5. มที่ 6 บานทุงแค จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน บริ วณบานนาง าย ยุด
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบาน บริ วณนานาง าย ยุด
6. มที่ 8 บาน ะแ งาม จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน ซอย 3
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบาน บริ วณบาน ํานัน
7. มที่ 12 บานโนนโ จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน บานใ ม
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบาน บาน ันตา พีย
จุดที่ 3 บริ วณประปา มบาน ศาลา อน ประ งค
8. บานพันธมา จํานวน จํานวน 5 จุด
จุดที่ 1 บริ วณประปา มบาน อาคาร อน ประ งค
จุดที่ 2 บริ วณประปา มบาน บานพันธมา
จุดที่ 3 บริ วณประปา มบาน บานพันธมา ( อถัง ล็ )
จุดที่ 4 บริ วณประปา มบาน บานถ้ํา องพี่นอง
จุดที่ 5 บริ วณประปา ภายใน อบต.บานโต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้

นา : 263/287

นา : 264/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 16 ขอที่ 29, 30, 31, 32, 33, 34 และ
นาที่ 17 ขอที่ 36, 40
( องชาง)
งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอยตามุย มที่ 3 บาน ัวนา
ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอยตามุย มที่ 3 บาน ัวนา ตําบล
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 22 ขอที่ 10
( องชาง)

จํานวน

190,000 บาท

นา : 265/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอยทอง ลอ มที่ 5 บานพี้
ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จํานวน

140,000 บาท

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอย มปอง มที่ 5 บานพี้ ตําบล จํานวน
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

65,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอยทอง ลอ มที่ 5 บานพี้ ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 23 ขอที่ 18
( องชาง)

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ซอย มปอง มที่ 5 บานพี้ ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 23 ขอที่ 19
( องชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จํานวน
าธารณะ ซอย ะบ มที่ 9 บานวังจาน ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย ะบ มที่ 9 บานวังจาน ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 6 ขอที่ 3
( องชาง)

นา : 266/287

450,000 บาท

นา : 267/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาง าวบัติ มที่ 11 บาน นอง ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาง าวบัติ มที่ 11 บาน นอง ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 25 ขอที่ 31
( องชาง)

จํานวน

65,000 บาท

นา : 268/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย จริญ ุข ตอจา ของ ดิม มที่ 2 บานโต ลาง
ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
จริญ ุข ตอจา ของ ดิม มที่ 2 บานโต ลาง ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 21 ขอที่ 7
( องชาง)

จํานวน

165,000 บาท

นา : 269/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนางบุญ ง มที่ 1 บานโต นือ ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
นางบุญ ง มที่ 1 บานโต นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 20 ขอที่ 2
( องชาง

จํานวน

55,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จํานวน
าธารณะ ซอยนางแบงค มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
นางแบงค มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 22 ขอที่ 14
( องชาง)

นา : 270/287

86,000 บาท

นา : 271/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายชวง มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
นายชวง มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 23 ขอที่ 15
( องชาง)

จํานวน

77,000 บาท

นา : 272/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายประ งค มที่ 1 บานโต นือ ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
นายประ งค มที่ 1 บานโต นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 20 ขอที่ 1
( องชาง)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 273/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายอนันต มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
นายอนันต มที่ 4 บานโต ใต ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 23 ขอที่ 16
( องชาง)

จํานวน

42,000 บาท

นา : 274/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:26

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยมิตซบิชิ มที่ 7 บานพี้ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
มิตซบิชิ มที่ 7 บานพี้ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 24 ขอที่ 23
( องชาง

จํานวน

40,000 บาท

นา : 275/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยมี ุข 1 มที่ 3 บาน ัวนา ตําบลบานโต อํา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
มี ุข 1 มที่ 3 บาน ัวนา ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 21 ขอที่ 9
( องชาง)

จํานวน

450,000 บาท

นา : 276/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย วนพันธมา 2 มที่ 2 บานโต ลาง ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย
วนพันธมา 2 มที่ 2 บานโต ลาง ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 21 ขอที่ 8
( องชาง)

จํานวน

90,000 บาท

นา : 277/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ถนน ายคลองวัง ัน มที่ 6 บานทุงแค ตําบลบานโต
อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนน
ายคลองวัง ัน มที่ 6 บานทุงแค ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วน
ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 24 ขอที่ 21
( องชาง)

จํานวน

470,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จํานวน
าธารณะ ถนน ายบานพันธมา-บานพี้ มที่ 13 บานพันธมา ตําบล
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนน
ายบานพันธมา-บานพี้ มที่ 13 บานพันธมา ตําบลบาน
โต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 8 ขอที่ 7
( องชาง)

นา : 278/287

450,000 บาท

นา : 279/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ะแ งาม – วังจาน มที่ 8 บานบาน ะแ งาม ตําบล
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ะแ งาม – วังจาน มที่ 8 บานบาน ะแ งาม ตําบล
บานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 6 ขอที่ 2
( องชาง)

จํานวน

600,000 บาท

นา : 280/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายดง มที่ 12 บาน จํานวน
โนนโ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

33,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายดง มที่ 12 บานโนน
โ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตาม
แบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 27 ขอที่ 38
( องชาง)
โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายมี มที่ 12 บาน
โนนโ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายมี มที่ 12 บานโนน
โ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตาม
แบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 27 ขอที่ 37
( องชาง)

จํานวน

32,500 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายลันดา มที่ 12 จํานวน
บานโนนโ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

นา : 281/287

34,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายลันดา มที่ 12 บานโนน
โ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตาม
แบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 26 ขอที่ 35
( องชาง)
โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนาย มคิด มที่ 12 จํานวน
บานโนนโ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนาย มคิด มที่ 12 บานโนน
โ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตาม
แบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 26 ขอที่ 36
( องชาง)

21,000 บาท

นา : 282/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยผชวย มนึ มที่ 1
บานโต นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยผชวย มนึ มที่ 1 บาน
โต นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด
พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 20 ขอที่ 3
( องชาง)

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนน ายบานโนนโ – บาน จํานวน
ันตา พีย มที่ 12 บานโนนโ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ
-ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนน ายบานโนนโ - บาน ันตา
พีย ชวงที่ 1 ริ่มจา ศาลา อน ประ งค ตามแบบมาตรฐาน าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
-ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนน ายบานโนนโ - บาน ันตา
พีย ชวงที่ 2 ริ่มจา ประปาถัง ล็ ี ขียว ตามแบบมาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 26 ขอที่ 34
( องชาง)

นา : 283/287

110,000 บาท

นา : 284/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ วัด วางอารมย มที่ 1
บานโต นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตามโครง าร
ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ วัด วางอารมย มที่ 1 บานโต
นือ ตําบลบานโต อํา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ตามแบบมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด
พชรบรณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 5 นาที่ 20 ขอที่ 4
( องชาง)

จํานวน

25,000 บาท

นา : 285/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควันตามภาร ิจ จํานวน
ถายโอนในพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลบานโต และป่า งวนแ ง
ชาติ

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ าไฟป่าและ มอ ควันตามภาร ิจถายโอนในพื้นที่องค าร
บริ าร วนตําบลบานโต และป่า งวนแ งชาติ โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง
ขียน อุป รณ คา ํา นา อ าร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น
ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ 61 ขอที่ 1
( ํานั ปลัด)

นา : 286/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารรณรงค ารอนุรั ษทรัพยา รน้ําและ าร ําจัดน้ํา ีย
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงค ารอนุรั ษ
ทรัพยา รน้ําและ าร ําจัดน้ํา ีย โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ คา
ํา นา อ าร และคาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ 61 ขอที่ 2

จํานวน

10,000 บาท

นา : 287/287

วันที่พิมพ : 17/3/2565 11:29:27

โครง ารรณรงคและป้อง ัน าร ผาป่า
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
าร ผาป่า โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายโครง าร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา
วั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ คา ํา นา อ าร คาป้ายรณรงค และ
คาใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
นาที่ 61 ขอที่ 3
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

วนที่พมพ : 17/3/2565 11:25:37

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลบ นโต
ภ ม ง พชรบรณ จง วด พชรบรณ
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง ร นแล ที่ดน
ภ ษีบ รงท งที่
ภ ษีที่ดนแล ่งปล ร ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รพนน
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมลฝ ย
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียมใบ นญ ตปร บ จ รน มน ช พลง
ค ธรรม นียม ่น ๆ
ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นญ ตปร บ รค รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ขภ พ
ค ใบ นญ ต ่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

698,496.51
144,480.00
0.00
681,587.00
1,524,563.51

610.00
1,043.00
121,904.84
643,931.00
767,488.84

100.00
100.00
485,000.00
630,000.00
1,115,200.00

0.00
0.00
-7.13
0.00

%
%
%
%

100.00
100.00
450,400.00
630,000.00
1,080,600.00

2,939.10
500.00
475,840.00
1,360.00
3,440.00
13,759.00
0.00
7,732.00

3,026.40
350.00
484,880.00
1,340.00
3,440.00
9,330.00
0.00
75,758.00

3,000.00
400.00
260,000.00
1,000.00
4,000.00
7,000.00
100.00
75,000.00

0.00
0.00
55.77
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.67

%
%
%
%
%
%
%
%

3,000.00
400.00
405,000.00
1,000.00
4,000.00
7,000.00
100.00
70,000.00

15,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00 %

14,000.00

5,100.00
525,670.10

13,910.00
606,034.40

4,000.00
368,500.00

0.00 %

4,000.00
508,500.00

วนที่พมพ : 17/3/2565 11:25:37

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
ร ยไดจ ทรพย น ่น ๆ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

740,077.11
0.00
740,077.11

707,400.57
0.00
707,400.57

551,500.00
100.00
551,600.00

18.15 %
0.00 %

651,600.00
100.00
651,700.00

34,600.00
28.00
20,322.54
54,950.54

7,500.00
0.00
17,000.00
24,500.00

33.33 %
100.00 %
0.00 %

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

20,900.00
0.00
123,295.40
144,195.40

10,000.00
100.00
17,000.00
27,100.00

0.00
0.00

100.00
100.00

0.00 %

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

100.00
100.00

608,398.51
11,123,156.37
4,214,901.80
76,593.36
9,925,811.46
2,000.00
136,070.25
101,658.80

602,612.51
10,333,932.96
4,189,770.33
115,184.55
8,643,904.61
2,000.00
93,928.14
98,996.64

100,000.00 200.00 %
11,190,000.00
-7.77 %
3,900,000.00
2.56 %
50,000.00 100.00 %
7,300,000.00
9.59 %
100.00 1,900.00 %
100,000.00 -20.00 %
100,000.00 -20.00 %

300,000.00
10,320,000.00
4,000,000.00
100,000.00
8,000,000.00
2,000.00
80,000.00
80,000.00

4,996,804.00

2,922,209.00

3,200,000.00

-10.94 %

2,850,000.00

3,560.00
31,188,954.55

0.00
27,002,538.74

0.00
25,940,100.00

0.00 %

0.00
25,732,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย
ร รจดซ จดจ ง
ค รบร ง น แล ถ ย
ร
ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษีธร จ ฉพ
ภ ษี รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
ค ธรรม นียมแล ค ใชน บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

วนที่พมพ : 17/3/2565 11:25:37

น : 3/3

รายรับจริง
หมวดเงินอุดหนุน
งน ด นนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

33,079,591.00
33,079,591.00
67,203,051.67

34,793,617.00
34,793,617.00
63,932,030.09

34,500,000.00
34,500,000.00
62,500,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2565
34,500,000.00
34,500,000.00
62,500,000.00

