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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตําบลนา ิง
ํา ภ ศรีวิไล จัง วัดบึง า
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,402,590 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,928,650 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,569,520 บาท

รวม

2,139,120 บาท

จํานวน

514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย
งิน ดื นนาย บต. ดื นละ 20,400 บาท/ งิน ดื น ร ง
นาย บต. จํานวน 2 คน ดื นละ11,220 บาท จํานวน 12
ดื น
งินคาต บ ทนประจําตํา นงนาย /ร งนาย
งินคาต บ ทนประจําตํา นง นาย บต. ดื นละ 1,750
บาท / งิน ดื นร งนาย บต.จํานวน 2 คน ดื นละ 880
บาท จํานวน 12 ดื น
งินคาต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย
งินคาต บ ทนพิ ศษ นาย บต. ดื นละ 1,750 บาท/ งิน
ดื นร งนาย บต.จํานวน 2 คน ดื นละ 880
บาท จํานวน 12 ดื น
งินคาต บ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค าร
บริ าร วนตําบล
งินคาต บ ทน ลขานุ ารนาย บต. ดื นละ 7,200
บาท จํานวน 12 ดื น
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งินคาต บ ทน มาชิ ภา งค รป คร ง วนท้ งถิ่น

จํานวน

1,454,400 บาท

รวม

3,430,400 บาท

จํานวน

2,526,720 บาท

จํานวน

205,300 บาท

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

476,080 บาท

จํานวน

54,300 บาท

งินคาต บ ทน มาชิ ภา งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง
ประจําปีข งพนั งาน วนตําบล
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตางๆ ข งพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ์ได้
รับ ชน งิน พิ่มตามคุณวุฒิ งิน พิม่ คาคร งชีพ
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้
รับ
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้าง
ทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง ละ งิน
พิ่ม ื่นตาม ิทธิที่ได้รับ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

3,143,130 บาท

รวม

664,730 บาท

จํานวน

454,730 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,007,400 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

834,400 บาท

1. พื่ จาย ปน งินประโยชนต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตําบลตําบล ละพนั งานจ้างที่มี ิทธิได้
รับ จํานวน 364,730 บาท
2. พื่ จาย ปนคาต บ ทน มาชิ ปพร.ที่ได้รับคํา ั่งชวยปฎิบัต
ิ น้าที่ใน ารป ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย รื ารรั ษาความ
งบ รียบร้ ยข งประชาชนตาม ฎ มายจา ผู้บริ ารท้ ง
ถิ่น จํานวน 90,000 บาท

คา ชาบ้าน
พื่ จาย ปนคา ชาบ้านข งพนั งาน วนตําบลผู้มี ิทธิได้รับคา ชา
บ้าน ละได้ ชาที่ ยู าศัย
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณา ละ ผย พร
พื่ จาย ปนคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้างโฆษณา ละ ผย พรข้ มูล
ขาว าร ชน
าร รุปผล ารดํา นินงาน ละ บบพิมพตางๆ
คาจ้างงานบริ าร
พื่ จาย ปนคาจ้างบริ าร ชน คาจ้างคนงานทําความ ะ าด
าคาร ํานั งาน( มบ้าน)คาจ้างบริ าร จ้า น้าที่บันทึ ข้ มูล คา
จ้างบริ าร จ้า น้าที่ นวย ู้ชีพ คาจ้างบริ ารประ มินความพึงพ
ใจ ารใ ้บริ ารข งประชาชน รื จ้าง มาบริ าร รื
จ้างบริ าร ื่นที่ ปนประโยชน ับ บต.
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คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

98,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่ จาย ปนคาลงทะ บียน ละคาธรรม นียม ข งคณะผู้บริ าร
ท้ งถิ่น มาชิ ภา บต. พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ละ
ผู้มี ิทธิได้รับ นุญาตใ ้ ข้ารับ าร บรม ัมมนา
คาบ รับวาร าร
พื่ จาย ปนคาบ รับวาร าร นัง ื พิมพ รื
วิชา าร ื่นๆ

ารทาง

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
1.คารับร ง จํานวน 30,000 บาท
พื่ จาย ปนคารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคลโดย
จาย ปนคา า าร คา ครื่ งดื่ม คาข งขวัญ คาพิมพ าร คา
ใช้จาย ี่ยว นื่ ง ับ ารรับร ง
2. คา ลี้ยงรับร ง จํานวน 28,000 บาท
พื่ จาย ปนคา ลี้ยงรับร งใน ารประชุม ภา บต. รื าร
ประชุมในโ า ตางๆ ชน คา า าร คา ครื่ งดื่ม คา า าร
วาง ละคาบริ ารที่ ี่ยว นื่ ง ับ ารรับร ง
3.คาใช้จายใน ารจัดงานรัฐพิธี จํานวน 40,000 บาท พื่ จาย
ปนคาใช้จายใน ารจัดงานรัฐพิธี คาจ้าง มาบริ ารตางๆ คา
วั ดุ ุป รณที่ ี่ยว ับงานรัฐพิธี ชน วัน ฉลิมพระชนพรรษา วัน
ปิยม าราช
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งนาย บต. ละ มาชิ ภา บต.
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งนาย บต. ละ
มาชิ ภา บต. ชน คาวั ดุ ุป รณ คาต บ ทนคณะ
รรม ารคา า าร คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาปาย
โครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตามพระราช ํา นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย ํานาจ
ใ ้ งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2542
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา
พา นะ คา ชาที่พั คา บี้ย ลี้ยง ข งผู้บริ ารท้ งถิ่น มาชิ
ภา บต. พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง รื บุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับ นุญาต รื นุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่
ประชุม ฝึ บรม บรม ัมมนา ดูงาน รื ไปติดต ราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2555 ละ ้ไข พิ่ม
ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครง ารจัดทํา ละทบทวน ผนพัฒนาท้ งถิ่น
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดทําโครง ารจัดทํา ละทบทวน
ผนพัฒนาท้ งถิ่น ชน คาจัดซื้ วั ดุ คา า าร า ารวาง ละ
ครื่ งดื่ม คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผน
พัฒนาข ง งค ป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2548 ละ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 3
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โครง ารทัศนศึ ษาดูงานคณะผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารทัศนศึ ษาดูงานผู้
บริ าร มาชิ ภา พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน ชน คาจ้าง มารถโดย าร คา ชาที่พั คา
วั ดุ ุป รณ คา า าร คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาปายโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มื งที่ดี พ.ศ.2546
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรมข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 111
ลําดับที่ 2

โครง าร ง ริมคุณธรรมจริยธรรม ละ พิ่มประ ิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมคุณธรรม
จริยธรรม ละ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ข งคณะผู้
บริ าร มาชิ ภา บต.พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ชน คาวั ดุ ครื่ ง ขียน คา า าร คา า ารวาง ละ ครื่ ง
ดื่ม คา มนาคุณใน ารดูงาน คาปายโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มื งที่ดี พ.ศ.2546
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรมข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 111
ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม

จํานวน

70,000 บาท

รวม

335,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

80,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ ิ่งข ง ครื่ งใช้
ตางๆ ชน ระดาษ ฟม ปา า มุดบันทึ ครื่ ง ขียน บบ
พิมพ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา ละซ ม ซมทรัพย ิน วั ดุ ุป รณ
ตางๆ ชน ครื่ งพิมพ โต๊ะ ้า ี้
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร
ิจ ารบ้าน มื งที่ดี พ.ศ.2546
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรมข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง าร
ปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคา
ใช้จายใน ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลั ษณะคาใช้ ย ละคา าธารณูปโภค
ค่าวัสดุ

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุงานบ้านงานครัว ชน น้ํายาล้าง ้ ง
น้ํา ไม้ วาด ปรง ผงซั ผ้า ้วน้ํา จานร ง ว้ จาน ชาม ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุที่ใช้ ํา รับบํารุงรั ษารถยนต รถ
จั รยานยนต ชน บต ต รรี่ ยางน ยางใน รวยจราจร ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่นที่ใช้ ับรถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่ งตัด ญ้าฯลฯ ชน น้ํามันดี ซล บนซิน น้ํามัน
ล ลื่น
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

136,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พรตางๆ ชน ระดาษ โพ
ต ร พู นั ี ปลงทา ี ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ชน มึ ครื่ งพิมพ ผน
ดิ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ ํา รับบริโภค ชนน้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนผู้มาติดต ราช าร รวมทั้งพนั งาน ละผู้ปฏิบัติงานในที่
ทํา าร บต.
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่ จาย ปนคาไฟฟาที่ทํา าร บต.นา ิง
คาบริ ารโทรศัพท
พื่ จาย ปนคาโทรศัพท โทร าร ํานั งาน ละโทรศัพท นวย ู้
ชีพ ตล ดจน คาบริ าร ื่ าร ละโทรคมนาคม
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งบลงทุน

รวม

21,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

195,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

195,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ชุดรับ ข
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ชุดรับ ข จํานวน 3 ชุด ใน 1 ชุด ประ บ
ด้วย
1.โซฟานั่งยาว จํานวน 1 ตัว
2.โซฟานั่ง ดี่ยว จํานวน 2 ตัว
3.โต๊ะ ลาง จํานวน 1 ตัว
4.ทําจา ไม้ นื้ ข็ง
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 113 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558

งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
โครง ารศูนยปฏิบัติ ารใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น ํา ภ ศรีวิไล จัง วัดบึง า
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน บต.นา ง ใน ารดํา นินโครง ารศูนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น ํา ภ ศรีวิไล จัง วัดบึง า
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 8
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งิน ุด นุน วนราช าร
โครง ารจัดงานรัฐพิธี

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

โครง ารฝึ บรม า า มัครป ง ันภัย าชญา รรม ละยา พติด จํานวน
ในชุมชน

50,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ุด นุนที่ทํา ารป คร ง ํา ภ ศรีวิไลใน าร
ดํา นินโครง ารจัดงานรัฐพิธี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 5
โครง ารป ง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่ จาย ปน งิน ุด นุนที่ทํา ารป คร ง ํา ภ ศรีวิไลใน าร
ดํา นินโครง ารป ง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 73
ลําดับที่ 8

พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ถานีตํารวจภูธร ํา ภ ศรีวิไลใน าร
ดํา นินโครง ารฝึ บรม า า มัครป ง ันภัย าชญา รรม ละ
ยา พติดในชุมชน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 74
ลําดับที่ 10
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โครง าร ง คราะ ชวย ลื ง ริม ุขภาพ นามัยพัฒนาคุณภาพ จํานวน
ชีวิต ชวย ลื ละบรร ทาผู้ประ บภัยในจัง วัดบึง า

20,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ํานั งาน ลา าชาดจัง วัดบึง า ใน
ารดํา นินโครง าร ง คราะ ชวย ลื ง ริม ุขภาพ นามัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชวย ลื ละบรร ทาผู้ประ บภัย ในจัง วัด
บึง า
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 6
โครง าร ง ริม นับ นุน ารดํา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ จํานวน
ระดับพ พียง ระดับครัว รื น ระดับชุมชน

40,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ํา ภ ศรีวิไลใน ารดํา นินโครง าร ง
ริม นับ นุน ารดํา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจระดับพ
พียง ระดับครัว รื น ระดับชุมชน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 9
งานบริหารงานคลัง

รวม

2,153,920 บาท

รวม

959,520 บาท

รวม

959,520 บาท

จํานวน

845,520 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปีข งพนั งาน วนตําบลตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏ
ใน ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
จํานวน

72,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จาย ปน งิน พิ่มข งพนั งาน วนตําบล ชน งิน พิ่ม ารคร ง
ชีพชั่วคราวข งพนั งาน วนตําบล ละ งิน พิ่มตามคุณวุฒิข ง
พนั งาน วนตําบล
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งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

รวม

1,156,400 บาท

รวม

243,000 บาท

จํานวน

226,200 บาท

จํานวน

16,800 บาท

รวม

778,400 บาท

จํานวน

608,400 บาท

พื่ จาย ปนคาจ้างบริ ารบุคคลภายน พื่ ปฏิบัติงานบัญชี าร
งิน ละพั ดุ ละจ้าง มาจัด ็บคาน้ํา ละ ่นื ๆ
คาลงธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
จํานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน วนตําบล ตํา นงผู้
ํานวย าร งคลัง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

1. พื่ จาย ปนคาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน ับ
งค ารบริ าร วนตําบล จํานวน งิน 160,000 บาท
2. พื่ จาย ปน งินประโยชนต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้างที่มี ิทธิ์ได้รับ จํานวน
งิน 66,200 บาท
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วนตําบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้างบริ าร

พื่ จาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนข งพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ์ได้รับ นุญาตใ ้ ข้า บรม ัมมนา
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา
พา นะ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั ข งพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ละผู้ได้รับ นุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร

จํานวน

40,000 บาท
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โครง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน(โครง ารต นื่ ง)

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารโครง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน ชน คาจัดซื้ วั ดุคาจ้างพนั งาน คา
ครุภัณฑ คาจ้าง มาบริ ารพนั งาน ดิน ํารวจข้ มูลภาค
นาม คาต บ ทน (คา า ารทํา ารน วลา) ื่นๆที่ ี่ยว นื่ ง
ับโครง ารดัง ลาว
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 4
คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมวั ดุ ครุภัณฑตางๆ
ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งถาย าร ครื่ งพิมพดีด ครื่ ง
ปรับ า าศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ ิ่งข ง ครื่ งใช้
ตางๆ ชน ระดาษ ฟม ปา า มึ ครื่ งถาย
ขียนคา บบพิมพตางๆ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

าร ครื่ ง

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่นที่ใช้ ับรถจั รยานยนต
วน ลาง
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร พื่ ใช้ใน ารปฏิบัติราช าร
ข ง งค ารบริ าร วนตําบล ชน ผนดิ ผนซีดี มึ ครื่ ง
พิมพ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ดวงตราไปรษณีย คาจัด ง นัง ื
ราช าร คาโทร าร
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

38,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่ งพิมพ ช็ค
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ครื่ งพิมพ ช็ค จํานวน 1 ครื่ ง
-พร้ มโปร รมพิมพ ช็ค (SpeedCheque)
- ัวพิมพ ามารถปรับระดับความ บาง/ นา
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ูง ุด 580 ตัว ั ษร/วินาที
- าร Setup printer SP 40 ปน บบ Optical Mark Reading
-ความละ ียดใน ารพิมพ Graphic 360/360 DPILQ2550/LQ1170 ,IBM 4722, Olivetti PR40 plus/PR2/ PR
2845, IBM 9068
-ระบบต
ชื่ ม(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284
parallel, (Automatic lnterface Switching) USB 2.0
-ความ นาข ง ระดาษถึง 2.0 มม.
- ายุผ้า มึ 10 ล้านตัว ั ษร
- นวยความจํา 128 Kb
-ขนาดตัว ครื่ ง 200 x 396 x 285 มม. รื คุณ มบัติข ง ครื่ ง
ไมต่ํา วาที่ ํา นด
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
โต๊ะทํางาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ โต๊ะทํางานพร้ ม ระจ จํานวน 1 ตัว
-ขนาดไม ิน 138.5 (W)x67(D)x75.3(H)cm.
- น้าโต๊ะ ล็ PVC
-พร้ ม ระจ ปูโต๊ะ
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับ ที่ 30
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

45,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง ารซ้ ม ผนป ง ัน ละระงับ ัคคีภัยใน ถานศึ ษา
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารซ้ ม ผนป ง ัน ละ
ระงับ ัคคีภัยใน ถานศึ ษา ชน คา า าร า ารวาง ละ ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณ คาวิทยา ร คาปายโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 71
ลําดับที่ 1
โครง าร บรมวัน ปพร.(22 มีนาคมข งทุ ปี)
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร บรมวัน ปพร.(22
มีนาคมข งทุ ปี) ชน คา า าร า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คา
วั ดุ ุป รณ คาวิทยา ร คาปายโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72
ลําดับที่ 5
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

51,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง ารป ง ัน ละลด ุบัติ ตุชวง ทศ าล
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป ง ัน ละลด
ุบัติ ตุชาง ทศ าล ชน คาจัด ถานที่ คาไฟฟา คาปาย
โครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใ ้ า า มัครป ง ันภัยฝ่ายพล รื นข ง งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น พ.ศ.2560
- ปนไปตามระ บียบคณะ รรม ารป ง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย งชาติวาด้วยคาใช้จายข ง า า มัครใน ารป ง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72
ลําดับที่ 6

น้า : 17/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

46,500 บาท

รวม

46,500 บาท

จํานวน

24,000 บาท

ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง
ปาย าม ลี่ยม ยุดตรวจ บบโปรง
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ปาย าม ลี่ยม ยุดตรวจ บบ
โปรง จํานวน 2 ปาย คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ความ ูงจา ล้ ถึงไฟ มุนไมน้ ย วา 170 ซม. ฐานขนาดไม
น้ ย วา 50x100 ซม.
2. ล ดไฟฟลู ร ซนต ขนาด 36 วัตต ยาว 120 ซม. พร้ ม
โคม ันน้ําชนิด ล ดคู จํานวน 2 โคม
3. ผนปาย ยุดตรวจวง ลมขนาด ้นผานศูนย ลาง 45 ซม. ติด
ัญลั ษณ ยุดตรวจ พร้ มตัว นัง ื ะท้ น ง
4. ผนปาย ี่ ลี่ยมผืนผ้าติดชื่ นวยงานขนาดไมน้ ย
วา 70x15 ซม.
5.ไฟ มุน ี ดง ขนาด 6 นิ้ว 220 VAC
6. ายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 ยาว 15 มตร พร้ มปลั๊ ตัวผู้ บบ
ุ้มยาง ันไฟรั่ว
7.โครง ล็ พน ีขาวตัด ดง ะท้ น ง
7.ล้ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 4 ล้
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136
ลําดับที่ 43
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ครุภัณฑ ครื่ งดับ พลิง
ท ดูดน้ําดับ พลิง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

12,500 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ท ดูดน้ําดับ พลิง จํานวน 1
้น คุณลั ษณะ ดังนี้
1. ท ขนาด 3 นิ้ว ยาวไมน้ ย วา 9 มตร
2. ลั ษณะภายใน ผลิตจา ยางธรรมชาติ ผิว รียบ
3. ริม รงด้วย ้นใย Polyester / Cotton ละลวดขด ลียว
4. ลั ษณะ ปนล น (ตัว น น) พื่ ใ ้โค้งง ได้ดี
5. ข้ ต ท ดูดทํามาจา ท ง ลื ง
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135
ลําดับที่ 41
าย งน้ําดับ พลิงยาง ัง คราะ
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ าย งน้ําดับ พลิง
จํานวน 1 ้น
คุณลั ษณะ ดังนี้
1. ผลิตยาง ัง คราะ 3 ชั้น
2. ขนาด ้นผานศูนย ลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 มตร
3. มว ดับ พลิง ผลิตจา ไฟ บ ร ลา มี ายรัดคาง
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135
ลําดับที่ 40
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,936,200 บาท

รวม

3,867,200 บาท

รวม

3,867,200 บาท

จํานวน

2,815,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

466,200 บาท

จํานวน

494,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตํา นง ผู้ชวย
จ้าพนั งานธุร ารจํานวน 1 ัตรา ตั้งไว้ 156,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตํา นง ผู้ดู ล
ด็ จํานวน 2 ัตราตั้งไว้ 338,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง
จํานวน

50,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
- พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง
ประจําปีข งพนั งาน วนตําบล ตั้งไว้ 400,000 บาท
- พื่ จาย ปน งิน ดื นครู ละ งินปรับปรุงประจําปี ตั้ง
ไว้ 2,415,000 บาท
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้
รับ
งินวิทยฐานะ
งินวิทยาฐานะข งพนั งาน วนตําบลตํา นง ครู ที่มี ิทธิได้รับ
คาต บ ทนพนั งานจ้าง

- พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตํา นง ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 ัตรา ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตํา นง ผู้ดู ล
ด็ จํานวน 2 ัตรา ตั้งไว้ 30,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

1,069,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

504,000 บาท

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
วนตําบลตําบล ละพนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ละครู
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้างบริ าร
พื่ จาย ปนคาจ้าง รงงานตางๆ ชน จ้างบริ าร ถานศึ ษา จ้าง
ผู้ดู ล ด็ จ้างบริ ารรั ษาความปล ดภัยใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 2 ง
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่ จาย ปนคาลงทะ บียนพนั งาน วนตําบลครู ศพด. พนั งาน
จ้าง ละผู้มี ิทธิได้รับ นุญาตใ ้ ข้ารับ าร บรม ัมมนา
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จาย
ื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนาข งพนั งาน
วนตําบล ครู ละพนั จ้าง
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โครง ารที่ าน นัง ื ท้ งถิ่นรั าร าน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารที่ าน นัง ื ท้ งถิ่นรั
าร าน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13
น้าที่ 41
โครง ารวัดประชารัฐ ร้าง ุข
พื่ ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารวัดประชารัฐ ร้าง
ุข ประจําปี 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินวั ดุครุภัณฑ
ตางๆ ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งพิมพ ครื่ งปรับ
า าศ โต๊ะ ้า ี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ปนคาใชจายใน ารซื้ ิ่งข ง
ครื่ งใช้ตางๆ ชน ปา า ดิน ระดาษ ฟม
บรรทัด ตรายาง ละ รื ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง

าร ไม้

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุงานบ้านงานครัวข งศูนยพัฒนา ด็ ล็
ทั้ง 2 ง ชน น้ํายาทําความ ะ าด ้ งน้ํา พื้น ้ ง ระจ
ตล ดจน ไม้ วาด ปรง ผงซั ฟ ละ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง
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วั ดุค มพิว ต ร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

5,148,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,768,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,369,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุตางๆที่ ี่ยวข้ ง ับ
ค มพิว ต ร ชน ตลับ มึ ผนดิ ฟลชไดฟ ละ ื่นๆ ที่
ี่ยวข้ ง

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่ จาย ปนคาไฟฟาที่ใช้ในศูนย บรม ด็
จริญราษฎร

น ณฑวัด น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง าร ารป ง ัน ด็ จมน้ําใน ด็ ปฐมวัย
พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม บรมใ ้ ับครู ละผู้ป คร ง
ด็ ปฐมวัย คาวั ดุ/ ุป รณ ละคาใชจาย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน าร
ดํา นินโครง าร
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.4/ว
2419 ลงวันที่ 8 พฤศจิ ายน 2560

น้า : 23/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง าร ขงขัน ี า ด็ ปฐมวัย ม ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นาทราย จริญ ุข

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

127,500 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ขงขัน ี า ด็
ปฐมวัย ม ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข ชน งิน
รางวัล คาวั ดุ คาใช้จาย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
น้าที่ 35
โครง าร ขงขัน ี า ด็ ปฐมวัย ม ศูนย บรม ด็ ณฑวัด น
จริญราษฎร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ขงขัน ี า ด็
ปฐมวัย ม ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญ
ราษฎร ชน งินรางวัล คาวั ดุ คาใช้จาย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน าร
ดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
น้าที่ 39
โครง ารคาจัด าร รียน าร น(ราย ัว) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นาทราย จริญ ุข
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารจัดซื้ วั ดุ ุป รณ ี่ยว ับ
ารจัด าร รียน าร น ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
น้าที่ 38

น้า : 24/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง ารคาจัด าร รียน าร น(ราย ัว)ศูนย บรม ด็
วัด น จริญราษฎร

น ณฑ

จํานวน

127,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครง ารจัด ิจ รรมวัน ม งชาติ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จํานวน
จริญ ุข

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารจัดซื้ วั ดุ ุป รณ ี่ยว ับ
ารจัด าร รียน าร น ํา รับ ด็ ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด
น จริญราษฎร จํานวน ด็ 75 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
น้าที่ 38
โครง ารงานม รรม ารจัด ารศึ ษาท้ งถิ่น
พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัดนิทรรศ ารตางๆ ละนํา ด็ นั
รียน ครู บุคลา รทาง ารศึ ษา ข้ารวมงานม รรม ารจัด าร
ศึ ษาท้ งถิ่น ประจําปี 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
น้าที่ 37

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัด ิจ รรมวัน ม
งชาติ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข ชน คา า าร
ละ ครื่ งดื่ม งินรางวัล คาจัดซื้ วั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน าร
ดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
น้าที่ 39

น้า : 25/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง ารจัด ิจ รรมวัน ม งชาติ ศูนย บรม ด็
จริญราษฎร

น ณฑวัด น จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัด ิจ รรมวัน ม
งชาติ ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร ชน คา
า าร ละ ครื่ งดื่ม งินรางวัล คาจัดซื้ วั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน
ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
น้าที่ 39
โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ประจําปี 2564
ข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 2 ง ชน งินรางวัล คาวั ดุ ละคา
ใช้จาย ื่นที่ ี่ยวข้ ง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
น้าที่ 36
โครง ารบาย ี ูขวัญ นุ ุข ันตวันปิด ท ม ศูนย บรม ด็
ณฑวัด น จริญราษฎร

น

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารบาย ี ูขวัญ นุ ุข
ันตวันปิด ท ม ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญ
ราษฎร ชน คา า าร คา าร ละวั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน
ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
น้าที่ 38

น้า : 26/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง ารบาย ี ูขวัญ นุ ุข ันตวันปิด ท มศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน จํานวน
นาทราย จริญ ุข

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารพิธีบาย ี ูขวัญ นุ
ุข ันตวันปิด ท ม ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ
ุข ชน คา า าร คา าร ละวั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน าร
ดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
น้าที่ 38
โครง ารพัฒนาครูผู้ดู ล ด็ /ผู้ดู ล ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นาทราย จริญ ุข

จํานวน

10,000 บาท

น ณฑวัด จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายโครง ารพัฒนาครูผู้ดู ล ด็ /ผู้ดู ล
ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน 5 คนๆ
ละ2,000 บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรมข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
น้าที่ 37
โครง ารพัฒนาครูผู้ดู ล ด็ /ผู้ดู ล ด็ ศูนย บรม ด็
น จริญราษฎร

พื่ จาย ปนคาใช้จายโครง ารพัฒนาครูผู้ดู ล ด็ /ผู้ดู ล
ด็ ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน 5 คนๆ
ละ 2,000 บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ บรมข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
น้าที่ 37

น้า : 27/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง ารศึ ษา ลง รียนรู้น
นาทราย จริญ ุข

ถานที่ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน

จํานวน

30,000 บาท

น ณฑวัด จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารศึ ษา ลง รียนรู้
น ถานที่ ํา รับ ด็ ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย
จริญ ุข ชน คาวิทยา ร คาพา นะ คา า าร ละ ครื่ งดื่ม ละ
วั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
น้าที่ 38
โครง ารศึ ษา ลง รียนรู้น
น จริญราษฎร

ถานที่ ศูนย บรม ด็

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารศึ ษา ลง รียนรู้
น ถานที่ ํา รับ ด็ ปฐมวัย ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น
จริญราษฎร ชน คาวิทยา ร คาพา นะ คา า าร ละ ครื่ งดื่ม
ละวั ดุ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
น้าที่ 38
โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา (คา ครื่ ง บบนั รียน) จํานวน
ด็ ปฐมวัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ ครื่ ง บบนั รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 300 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

22,500 บาท

น้า : 28/59

วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:36

โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา (คา นัง ื รียน) ด็
ปฐมวัย
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา(คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน) จํานวน
ด็ ปฐมวัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข

32,250 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ นัง ื รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา (คา ุป รณ าร รียน)
ด็ ปฐมวัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ ุป รณ าร รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 430 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา(คา จิ รรมพัฒนาผู้
รียน) ด็ ปฐมวัยศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน
ด็ 75 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

จํานวน

32,250 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา(คา ครื่ ง บบนั
รียน) ด็ ปฐมวัยศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร

จํานวน

22,500 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

367,500 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ ครื่ ง บบนั รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน
ด็ 75 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา(คา นัง ื รียน) ด็
ปฐมวัยศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ นัง ื รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน
ด็ 75 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ถานศึ ษา(คา ุป รณ าร รียน)
ด็ ปฐมวัยศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดซื้ ุป รณ าร รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน
ด็ 75 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครง าร า าร ลางวัน ํา รับ ด็ ปฐมวัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นาทราย จริญ ุข
พื่ จาย ปนคาจ้าง มาประ บ า าร ลางวัน ํา รับ ด็ ที่ ยู
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาทราย จริญ ุข จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
น้าที่ 37
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โครง าร า าร ลางวัน ํา รับ ด็ ศูนย บรม ด็
จริญราษฎร

น ณฑวัด น จํานวน

367,500 บาท

พื่ จาย ปนคาจ้าง มาประ บ า าร ลางวัน ํา รับ ด็ ที่ ยู
ในศูนย บรม ด็ น ณฑวัด น จริญราษฎร จํานวน ด็ 75
คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
น้าที่ 37
ค่าวัสดุ

รวม

1,398,800 บาท

จํานวน

1,398,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,380,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,380,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คา า าร ริม (นม)
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ า าร ริม(นม) ํา รับ ด็ นั รียน
โรง รียน ัง ัด พฐ.
ละ ศพด. ดังนี้
-โรง รียนบ้านนา ิง ด็ นั รียน จํานวน 350 คน
-โรง รียนบ้านนาทราย ด็ นั รียน จํานวน 230 คน
-ศพด.วัด น จริญราษฎร ด็ นั รียนจํานวน 75 คน
-ศพด.บ้านนาทราย จริญ ุข ด็ นั รียนจํานวน 75 คน
รวมทั้ง ิ้นจํานวน 730 คนๆ ละ 7.37บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
น้าที่ 37

งิน ุด นุน วนราช าร
โครง าร ษตร รน้ ย
พื่ จาย ปน งิน ุด นุนโรง รียนบ้านนาทรายตามโครง าร
ษตร รน้ ย ประจําปี 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 16
ลําดับที่ 43
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โครง ารพัฒนา ุนทรียภาพนั รียน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

2,320,000 บาท

รวม

1,977,560 บาท

รวม

1,082,000 บาท

รวม

1,082,000 บาท

จํานวน

680,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ุด นุนโรง รียนบ้านนา ิง ตามโครง ารพัฒนา
ุนทรียภาพนั รียน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 17
ลําดับที่ 43
โครง าร ุด นุน า าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ.
พื่ จาย ปนคา า าร ลางวัน ํา รับ
ด็ นั รียนโรง รียน ัง ัด พฐ. ดังนี้
-โรง รียนบ้านนา ิง ด็ นั รียน จํานวน 350 คน
-โรง รียนบ้านนาทราย ด็ นั รียน จํานวน 230 คน
รวมทั้ง ิ้น 580 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
- ปนไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
น้าที่ 37
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปีข งพนั งาน วนตําบล ตํา นง ผู้ ํานวย าร ง
าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ ม ละ จ้าพนั งาน าธารณ ุขปฏิบัติ
าร
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบล ชน งิน
ประจํา ตํา นงผู้ ํานวย าร ง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ ม
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คาต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม

895,560 บาท

รวม

174,560 บาท

จํานวน

159,560 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

551,000 บาท

จํานวน

366,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้าง ใน ัง ัด ง าธารณ ุข
ละ ิ่ง วดล้ ม
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง ละ งิน
พิ่ม ื่นตาม ิทธิที่ได้รับ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บ ทน ื่นใ ้ พนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วนตําบล
ัง ัด ง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ ม
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้างบริ าร
พื่ ปนคาจ้างบริ าร ชน จ้างพนั งานประจํารถบรรทุ ขยะ/ผู้
ชวย จ้า น้าที่ธุร าร รื จ้าง มาบริ าร ชน จ้าง มาบริ าร
ตรวจ บคุณภาพน้ํา ุปโภค บริโภค คาธรรม นียม ําจัดมูล
ฝ ย ฯลฯ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่ จาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆข งพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ์ได้รับ นุญาตใ ้ ข้า บรม
ัมมนา
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จาย าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา
พา นะ คา ชาที่พั คา บี้ย ลี้ยง ละ ื่นๆ ํา รับพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ นุญาต ดินทางไปราช าร
คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ ชน ครื่ งพน
ม ควัน ครื่ ง ียง รถบรรทุ ขยะ รถ ู้ชีพ ู้ภัย
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ิ่งข ง ชน ระดาษ ฟม ปา า ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
พื่ จาย ปนคาน้ํามัน ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ํา รับนถยนตบรรทุ
ขยะ รถ ู้ชีพ ู้ภัย ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ล ลื่น น้ํามันไ โดรลิค
ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รื าร พทย
พื่ ปนคาจัดซื้ วั ดุทาง าร พทย รื วิทยาศา ตร ชนถุง
มื ยา ามัญประจําบ้าน ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
พื่ จาย ปนคาดํา นิน ารจัดทําปายประชา ัมพันธ ละโฆษณา
ผย พร ข้ มูลขาว ารตางๆ
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ พื่ ใช้ใน ารปฏิบัติราช าร ชน ผน
ดิ มึ ครื่ งพิมพ ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

505,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

345,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

345,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง าร ้ไขปัญ ามลภาวะจา ขี้ยางพารา
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ้ไขปัญ ามล
ภาวะจา ขี้ยางพารา ชน บรมใ ้ความรู้ใน าร ําจัด ลิ่น ละ
น้ํา ียจา ยางพารา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ. 2535 มวด 5
รื่ ง ตุรําคาญ มาตรา 25-28
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที6่ 5
ลําดับที่ 4
โครง ารคัด ย ขยะ ะ ม งินท ง คุ้มคร ง นาคตลดปัญ า ิ่ง
วดล้ ม
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารคัด ย
ขยะ ะ ม งินท ง ชน คาวั ดุจัดซื้ ขยะ ตราชั่ง ตาขาย
ขียว ฯลฯ
- ปนไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่ ง ารจัด ารขยะมูล
ฝ ย พ.ศ.2560 าศัย ํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
นึ่ง ละมาตรา 34/1 วรรค ง วรรค าม ละวรรค จ็ด ง พร
บ.รั ษาความ ะ าด ละความ ปนระ บียบ รียบร้ ยข งบ้าน
มื ง (ฉบับที่ 2) ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ลม 134 ต น
พิ ศษ ง น้า 2 วันที่ 1 พ.ย. 2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่นี (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 64
ลําดับที่ 1
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โครง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณทาง าธารณะ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริ วณทาง าธารณะ ชน ตัด ญ้า , คาปุย ,น้ํามัน ชื้
พลิง ฯลฯ
- พื่ ปนไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะ าด ละความ ปน
ระ บียบข ง บ้าน มื ง พ.ศ.2535
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 65
ลําดับที่ 6
โครง ารป ง ันโรคพิษ ุนัขบ้า
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารควบคุมป ง ันโรคพิษ
ุนัขบ้า ภายใต้โครง าร ัตวปล ดโรค คนปล ดภัย จา พิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน พล ญิง พล รื
ญิง พล า าศ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้ งนาง ธ จ้าฟาจุ าภรณวลัยลั ษณ ัค
ราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนาวี ชน คา
วัคซีน ,คาชุดฉีด ,คา ํารวจ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 46
ลําดับที่ 2
โครง ารป ง ัน ละควบคุมโรคไข้ ลื ด
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารควบคุม ละป ง ันโรคไข้
ลื ด
ชน คาจัดซื้ ทราย ะ บท น้ํายาพน ม ควัน น้ํามัน
ชื้ พลิง ฯลฯ
- ปนไปตามประ าศ ระทรวง าธารณ ุข าศัย ํานาจตามความ
ในมาตรา 25(5) ง พรบ. าร าธารณ ุข ปี 2535) ประ าศ
ใน พระราช ิจจานุ บ ษา ลมที่ 119 ต นพิ ศษ 62 ง วันที่ 8
.ค. 2545
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 48
ลําดับที่ 6
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โครง ารป ง ัน ละควบคุมโรคระบาด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นิน ารป ง ัน ละควบคุมโรค
ระบาด ละโรค ุบัติใ ม ชน โรคไข้ วัดน โรค จจาระ
รวง รื โรค ื่นๆที่ ิด ารระบาด ชน ทราย ะ บท ,น้ํายา ําจัด
พา ะนําโรค ,วั ดุ ุป รณตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต พ.ศ.2558 รมควบคุม
โรค ระทรวง าธารณ ุข ประ าศใช้ราช ิจจานุ บ ษา ลม
ที่ 132 ต นที่ 86
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 46
ลําดับที่ 1
โครง ารป ง ัน ละควบคุมโรค ด
พื่ ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารป ง ัน ละควบคุม
โรค ด ชน คาจัดทําปายประชา ัมพันธ จัด บรมใ ้ความรู้
ลุม ปา มาย ฯลฯ
- ปนไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดต พ.ศ.2558 รมควบคุม
โรค ระทรวง าธารณ ุขประ าศใช้ในราช ิจจานุ บ ษา ลม
ที่ 132 ต น 86 วันที่ 8 .ย. 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 47 ลําดับที่ 3

โครง าร ง ริม าร

ําลัง าย

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม าร
ําลัง าย ชน คาวั ดุ คา า าร ละ ครื่ งดื่ม ละ ื่นๆ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขงขัน ี าข ง
งค รป คร งท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 47
ลําดับที่ 4
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โครง าร นุรั ษพันธุ ัตวน้ําจืด

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นุรั ษพันธุ ัตว
น้ําจืด ชน ระชังปลา า ารปลา ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ํา นด ารประมง พ.ศ.2558 มวดที่ 5
มาตร าร นุรั ษ ละบริ ารจัด าร มาตร 55 ถึง 72 มาตร าร
นุรั ษ ละบริ ารจัด าร มาตรา 55 ถึง 72
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 67
ลําดับที่ 1
โครง าร บรมฟื้นฟู า า มัครท้ งถิ่นรั ษโล
พื่ ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร บรมฟื้นฟู า า มัคร
ท้ งถิ่นรั ษโล
- ปนไปตาม นัง ื ที่ มท.0808/ว 2874 รื่ ง ารฝึ บรม า า
มัคร พิทั ษทรัพยา ร ละ ิ่ง วดล้ ม มูบ้าน(ท ม.) ละ า า
มัครท้ งถิ่นรั ษโล
- ปนไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่ ง ารจัด ารขยะมูล
ฝ ย พ.ศ. 2560 าศัย ํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
นึ่ง ละมาตรา 34/1วรรค ง วรรค าม ละวรรค จ็ด ง พร
บ.รั ษาความ ะ าด ละความ ปนระ บียบ รียบร้ ย ข งบ้าน
มื ง (ฉบับที่ 2) ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ลม 134 ต น
พิ ศษ ง น้า 2 วันที่ 1 พ.ย.2560
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งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

รวม

962,760 บาท

รวม

664,960 บาท

รวม

664,960 บาท

จํานวน

622,960 บาท

จํานวน

42,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
งิน ุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตามโครง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข
งิน ุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตามโครง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข ปน งิน ุด นุนใ ้ มูบ้านๆละ 20,000
บาท จํานวน 8 มูบ้าน พื่ ขับ คลื่ นโครง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข ใน ิจ รรมตางๆ ชน คาใช้จาย ํา รับ
าร บรม ารประชุม าร ัมมนา ารรณรงค าร ผย พร
ประชา ัมพันธ รื ิจ รรม ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง ับภาร ิจข ง ตละ
โครง าร ชน โครง าร บรม ม ชาวบ้าน ในพระราชประ งค
ข งพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพล ดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพิตร ละโครง ารตามพระราชดําริ
ตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561 - 2565) น้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 5
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง
ประจําปีข งพนั งาน วน
ตําบล
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน วนตําบล
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

297,800 บาท

รวม

64,800 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

4,800 บาท

รวม

183,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทนประโยชนต บ ทน ื่นใ ้ ับพนั งาน
วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้างบริ าร
พื่ จาย ปนคาจ้าง รงงานตางๆ ชน จ้าง มาบริ ารข ง ง
วั ดิ าร งั คม
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่ จาย ปนคาลงทะ บียน ละคาธรรม นียม ข งพนั งาน วน
ตําบลที่ได้รับ าร นุญาตใ ้ ข้ารับ าร บรม ัมนา
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัม
นาข งพนั งาน วนตําบล ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่
พั ฯลฯ
คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา ละซ ม ซมวั ดุ ครุภัณฑ
ตางๆ ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งพิมพ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

3,206,000 บาท

รวม

1,242,000 บาท

รวม

1,242,000 บาท

จํานวน

950,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ ิ่งข ง ครื่ งใช้ ํานั
งาน ชน ฟม ปา า ระดาษ ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ชน
มึ ครื่ งพิมพ ฟลชไดรฟ ผนซีดี ฯลฯ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง าร ืบ านประ พณีรดน้ําข พรผู้ ูง ายุ
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมประ พณีรดน้ําข พรผู้ ูง
ายุ นื่ งในวัน ง รานตประจําปี พ.ศ.2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 49
ลําดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปีข งพนั งาน วนตําบล
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,956,000 บาท

รวม

246,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพ ละ งินปรับคุณวุฒิข งพนั งาน
วนตําบล
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบล
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปนคาต บ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานทั่ว
ไป
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง ละ งิน
ื่นที่มี ิทธิ์ได้รับ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท้ งถิ่น

งค รป คร ง วน

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทนประโยชนต บ ทน ื่นๆ ใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้างที่มี ิทธิไ์ ด้รับ
คา ชาบ้าน
พื่ จาย ปน งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตําบล
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วนตําบล
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ค่าใช้สอย

รวม

1,050,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

660,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้างบริ าร
พื่ จาย ปนคาจ้างบริ าร ชน ปิด-ปิดระบบประปา , ซ ม ซม
ระบบประปา , ซ ม ซมระบบไฟฟา,คาจ้างงานบริ ารผู้ชวย จ้า
น้าที่ธุร าร,คาจ้างงานบริ ารผู้ชวยชาง ละคาจ้าง มาบริ าร
ื่นๆ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่ จาย ปนคาธรรม นียม ละคาลง ทะ บียนตางๆ ข งพนั งาน
ตําบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ์ได้รับ นุญาตใ ้ ข้า บรม ัมนา
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา
พา นะ คา บี้ยง ลี้ยง คา ชาที่พั ข งพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ละผู้ได้รับ นุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
คาบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมวั ดุครุภัณฑ ชน ครื่ ง
ค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ปนจัดซื้ วั ดุ ิ่งข ง ครื่ งใช้ตางๆ
ชน ปา า ฟม ระดาษ ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุไฟฟา ํา รับซ ม ซมไฟฟา าธารณะ
ละไฟฟาตางๆ
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วั ดุ

ร้าง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุ ร้าง ชน ไม้ ี ล็ ยาง ลฟัลท
ํา ร็จรูป ปูน ิน ทราย ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต รที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
งาน ชน ผนดิ มึ พิมพ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดุประปาข ง งค ารบริ าร วนตําบลนา
ิง ชน คล ลีน ปูนขาว าร ้ม ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑค มพิว ต ร
ครื่ งพิมพ
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ครื่ งพิมพ ี ,ขาวดํา จํานวน 1
ครื่ ง คุณลั ษณะดังนี้
-มีความละ ียดใน ารพิมพไมน้ ย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้ ย วา 28 น้า
ต นาที (ppm)
- ามารถพิมพ าร ลับ น้า ัตโนมัติได้
-มี นวยความจํา (Memory)ขนาดไมน้ ย วา 128 MB
-มีชื่ ง ชื่ มต (Interface) บบ USB 2.0
รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1 ช ง
-มีช ง ชื่ มระบบ ครื่ ขาย (Network interface) Base-T รื ดี
วา
-มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้ ย วา 250 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ ระดาษ A4 , Lette . ละ Custom
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง ารขับ คลื่ น ภา ด็ ละ ยาวชน
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมขับ คลื่ น ภา ด็ ละ
ยาวชน ชน คา ารคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นพ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 59
ลําดับที่ 20
โครง าร ปลง ษตร าธิตวิถีพ พียง
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ารทํา ปลง ษตร าธิตวิถี
พ พียง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นพ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 52
ลําดับที่ 6
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โครง ารฝึ บรมพัฒนาบุคลิ ภาพ ทคนิค าร ตง น้าทําผม ริม
บุคลิ ภาพ

จํานวน

20,000 บาท

โครง ารฝึ บรม ง ริม าชีพ ลั ูตรชางซ ม ครื่ งใช้ไฟฟาภาย จํานวน
ในบ้าน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ชิงปฏิบัติ าร ชน คาวั ดุ
ุป รณ ารฝึ บรมคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 61
ลําดับที่ 22

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ชิงปฏิบัติ าร ชน คาวั ดุ
ุป รณ ารฝึ บรมคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 57
ลําดับที่ 18
โครง ารฝึ บรม ง ริม าชีพ ลั ูตรนวด พื่ ุขภาพ
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ชิงปฏิบัติ าร ชน คาวั ดุ
ุป รณ ารฝึ บรมคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 50
ลําดับที่ 1

จํานวน

30,000 บาท
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โครง ารฝึ บรม ่ง ริม าชีพ ลั ูตรปลู ผั ไ โดรโปนิ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ชิงปฏิบัติ าร ชน คาวั ดุ
ุป รณ ารฝึ บรมคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 51
ลําดับที่ 4
โครง ารฝึ บรม ง ริม าชีพ ลั ูตร า ารไทย ละขนมไทย
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรม ชิงปฏิบัติ าร ชนคาวั ดุ
ุป รณ ารฝึ บรมคา า าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 50
ลําดับที่ 2

งิน ุด นุน วนราช าร
โครง ารรวมพลัง ตรีศรีวิไล นื่ งในวัน ตรี า ล 8 มีนาคม
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ํานั งานพัฒนาชุมชน ํา ภ ศรีวิไล ตาม
โครง ารรวมพลัง ตรีศรีวิไล นื่ งในวัน ตรี า ล 8 มีนาคม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง าร ขงขัน ี าประชาชนชาวตําบลนา ิง
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดงาน ขงขัน ี าประชาชนชาว
ตําบลนา ิง ประจําปี 2564 พื่ จาย ปน งินรางวัล คาปาย คา
จัดซื้ วั ดุ ุป รณ ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งใน ารจัด าร
ขงขัน ี า
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
น้าที่ 44
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง ารจัดงานวัน ง รานต
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารจัดงานวัน ง รานต ประจําปี 2564
ชน ารต ตงรถขบวน พื่ ข้ารวมขบวน งาน ง รานตที่
ํา ภ ศรีวิไล ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง ับ ารจัดงานวัน
ง รานต
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
น้าที่ 44
โครง าร ืบ านประ พณีในวัน ข้าพรรษา
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ืบ านประ พณีใน
วัน ข้าพรรษา ประจําปี 2564 ชน คา นับ นุนริ้วขบวน ทียน
พรรษา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
น้าที่ 45
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วันที่พิมพ : 28/8/2563 15:35:37

งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

4,989,700 บาท

รวม

4,989,700 บาท

รวม

4,989,700 บาท

จํานวน

107,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
ุด นุน ิจ รรม ละงานประ พณีท้ งถิ่น
พื่ จาย ปน งิน ุด นุนงานประ พณีท้ งถิ่น ละ ปนคาใช้จาย
ื่นๆ ที่ ี่ยว ับ ารดํา นินโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
น้าที่ 45
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร

ร้างถนน ค ล. มูที่ 3

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. จํานวน 2 าย
- ายที่ 1 ถนน ว้าง 3 มตร ยาว 40 มตร นา 0.15 มตร
- ายที่ 2 ขยายไ ลทาง ว้าง 0.30 - 1 มตร ยาว 120
มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 83
ข้ 33

น้า : 50/59
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โครง าร

ร้างถนน ค ล. าย น ง

จํานวน

320,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. ว้าง 4 มตร ยาว 150
มตร นา 0.15 มตร รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 118
ข้ 8

โครง าร

ร้างถนน ค ล. มูที่ 4

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. ว้าง 3.50 มตร ยาว 180
มตร นา 0.15 มตร รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา
ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 82
ข้ 31

โครง าร

ร้างถนน ค ล. มูที่6

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. จํานวน 2 าย
- ายที่ 1 ถนน ว้าง 3 มตร ยาว 70 มตร นา 0.15 มตร
- ายที่ 2 ว้าง 4 มตร ยาว 82 มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 82
ข้ 30
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โครง าร

ร้างทางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 1

จํานวน

112,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ร้างรางระบายน้ํา ค ล. จํานวน 1
ง ว้าง 0.30 มตร ยาว 56 มตร ลึ ฉลี่ย 0.30 มตร ราย
ละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 85
ข้ 42
โครง าร

ร้างทางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 8

พื่ จาย ปนคา ร้างรางระบายน้ํา ค ล. จํานวน 1
ง ว้าง 0.30 มตร ยาว 23 มตร ลึ ฉลี่ย 0.30
มตร ราย ละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 84
ข้ 37

โครง าร

ร้างทางระบายน้ํา มูที่ 5 ชื่ ม มูที่ 7

พื่ จาย ปนคาวางท ระบายน้ํา ขนาด ้นผานศูนย ลาง 0.60
มตร ยาว 400 มตร รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 103
ข้ 113
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โครง าร

ร้าง นว ขตที่ าธารณะ

จํานวน

257,000 บาท

จํานวน

760,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ร้าง นว ขตที่ าธารณะ จํานวน ๓ ง
-โค มน 2 ง
-โค ปลายนา 1 ง
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 103
ข้ 112

โครง าร

ร้างฝาย มูที่ 4

พื่ จาย ปนคา ร้างฝาย ค ล. ันฝาย ว้าง 0.30
มตร ยาว 15 มตร ูง 1.50 มตร รายละ ียดตาม บบ ปลน
ที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 80
ข้ 19

โครง าร

ร้างรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 2

พื่ จาย ปนคา ร้างรางระบายน้ํา จํานวน ๒ ง รายละ ียด
ตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 83
ข้ 34
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โครง ารขยายไ ลทาง ค ล. น้าโรง รียนบ้านนา ิง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

155,000 บาท

พื่ จาย ปนคาขยายไ ลถนนค น รีต ว้าง ฉลี่ย 1.20
มตร ยาว 340 มตร นา 0.15 มตร รายละ ียดตาม บบ
ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 81
ข้ 25

โครง ารซ ม ซมถนนลู รังถ้ําน้ ยน้ําทิพย
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมถนนลู รัง ว้าง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 ถ้ําน้ ยน้ําทิพย ว้าง 4 มตร ยาว 1,180
มตร นา 0.15 มตร
-จุดที่ 2 ้วยป ว้าง 4 มตร ยาว 1,180 มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 101
ข้ 104
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โครง ารซ ม ซมถนนลู รัง ายโค ปลายนา

จํานวน

309,200 บาท

จํานวน

89,500 บาท

พื่ จาย ปนคาซ ม ซมถนนลู รัง จํานวน 4 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 โค ปลายนา ว้าง 4 มตร ยาว 2,255 มตร นา 0.15
-0.20 มตร
-จุดที่ 2 โค มน ว้าง 4 มตร ยาว 1,420 มตร นา 0.15
มตร
-จุดที่ 3 ้วย ิน ว้าง 3 มตร ยาว 805 มตร นา 0.15 มตร
-จุดที่ 4 โค พ ว้าง 3 มตร ยาว 465 มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 100
ข้ 100
โครง ารซ ม ซมถนนลู รัง าย น ง
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมถนนลู รัง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 น ง ว้าง 3 มตร ยาว 940 มตร นา 0.15 มตร
-จุดที่ 2 ดงคํา ว้าง 3 มตร ยาว 940 มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 99
ข้ 95
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โครง ารซ ม ซมถนนลู รัง าย ้วยจา

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

โครง ารปรับปรุงภูมิทัศน ํานั งาน งค ารบริ าร วนตําบลนา ิง จํานวน

760,000 บาท

พื่ จาย ปนคาซ ม ซมถนนลู รัง ว้าง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 ้วยจา ว้าง 3 มตร ยาว 369 มตร นา 0.15 มตร
-จุดที่ 2 นาพ ด ว้าง 3 มตร ยาว 369 มตร นา 0.15 มตร
รายละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 101
ข้ 106

โครง ารต ติม าคาร ํานั งาน บต.นา ิง
พื่ จาย ปนคา ร้างทาง ดิน าคาร ํานั งาน บต.นา ิง
ชื่ ม ้ งน้ํา จํานวน 1 ง ขนาด ว้าง 6.50 มตร ยาว 12
มตร ูง 2.50 มตร รายละ ียดตาม บบที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 98
ข้ 91

พื่ จาย ปนคา ร้าง าคาร น ประ งค จํานวน 1 ลัง ,
ร้าง าธง น้า ํานั งาน บต.นา ิง จํานวน 1 ง ราย
ละ ียดตาม บบที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 97
ข้ 86
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โครง ารปรับปรุงภูมิทัศน น งบ

มูที่ 3

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

พื่ จาย ปนคาปรับปรุงภูมิทัศน น งบ จํานวน 1 ง ราย
ละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 105
ข้ 119

โครง ารปรับปรุงรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 1
พื่ จาย ปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา ค ล. จํานวน 1 ง ราย
ละ ียดตาม บบ ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 84
ข้ 38

โครง ารปรับปรุง ละ

ร้างรางระบายน้ํา มูที่ 7

พื่ จาย ปนคา ร้างรางระบายน้ํา ค ล. ขนาด ว้าง 0.30
มตร ยาว 60 มตร ลึ 0.30 มตร ละปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ขนาด ว้าง 0.40 มตร ยาว 80 มตร รายละ ียดตาม บบ
ปลนที่ บต.นา ิง ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 84
ข้ 39
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครง าร นุรั ษพันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
จํานวน
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
ุมารี

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
โครง ารปลู ต้นไม้ริมถนน าธารณะ
พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารปลู ต้นไม้ริมถนน
าธารณะ ชน คา ล้าไม้ คาปุย คา า าร คา า ารวาง คาปาย
โครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นพ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 67
ลําดับที่ 2

พื่ จาย ปนคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร นุรั ษพันธุ รรม
พืช ัน นื่ งมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ชน คาวั ดุ
ุป รณ คา า าร า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาปาย
โครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ งค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ี า ละ าร งนั ี า ข้ารวม าร ขง
ขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 70
ลําดับที่ 6
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รวม

9,088,000 บาท

รวม

9,088,000 บาท

รวม

9,088,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

6,800,000 บาท

จํานวน

1,480,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่ จาย ปนคาไฟฟาระบบประปา ละไฟฟา าธารณะข ง
งค ารบริ าร วนตําบลนา ิง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม
พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุนประ ัน ังคมใ ้ ับพนั งานจ้างใน
ัตราร้ ยละ 5 ข ง งินคาจ้าง
งิน มทบ งทุน งินทด ทน
พื่ จาย มทบ ข้า งทุนทด ทน ปนรายปี ใน ัตราร้ ยละ 0.2
ข งคาจ้าง
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ
พื่ จาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ ที่ได้รับ าร
ง คราะ บี้ยยังชีพ
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่ จาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพคนพิ าร ที่ได้รับ าร
ง คราะ บี้ยยังชีพ
บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด
พื่ จาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ที่ได้รับ าร
ง คราะ บี้ยยังชีพ
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ําร งจาย

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

104,000 บาท

จํานวน

183,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ําร งจายใน รณีฉุ ฉิน รื จํา ปน รื บรร ทา
ความ ดื ดร้ นใ ้ ับประชาชน ชน น้ําทวม ไฟไ ม้ ภัย ล้ง ฯลฯ
รายจายตามข้ ผู พัน
งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
พื่ จาย มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพตําบลนา ิง บต
. มทบไมน้ ย วาร้ ยละ 40 ข ง งินที่ได้รับ ารจัด รรจา ง
ทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ
งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ งถิ่น ( บท.)
พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น ตั้งจายใน ัตราร้ ยละ 1 ข ง งินงบประมาณรายได้ที่ไมรวม
งิน ุด นุน

