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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2564
อ

ารบริ าร วนตาบล ยไชย

อา ภอ ชม

ั วัดน ร วรร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,188,620 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,810,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,521,520 บาท

ิน ดือนนาย /รอ นาย

านวน

514,080 บาท

านวน

42,120 บาท

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทนราย ดือนใ ้ นาย อ ารบริ าร
วนตาบล รอ นาย อ ารบริ าร วนตาบล
ตามบัญชี นบท้าย ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน า
ตอบ ทนนาย อ ารบริ าร วนตาบล รอ นาย อ าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล รอ
ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอ าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อ ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ิน าตอบ ทนประ าตา น นาย /รอ นาย
- พื่อ าย ป็น าตอบ ทนประ าตา น นาย อ ารบริ าร
วนตาบล รอ นาย อ ารบริ าร วนตาบล
ตามบัญชี นบท้าย ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน า
ตอบ ทนนาย อ ารบริ าร วนตาบล รอ นาย อ าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล รอ
ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอ าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อ ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รอ นาย

านวน

42,120 บาท

านวน

86,400 บาท

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทนพิ ศษนาย อ ารบริ าร วน
ตาบล รอ นาย อ ารบริ าร วนตาบล
ตามบัญชี นบท้าย ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน า
ตอบ ทนนาย อ ารบริ าร วนตาบล รอ นาย อ าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล รอ
ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอ าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อ ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
นิ าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อ
บริ าร วนตาบล

าร

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทน ล าน ารนาย อ ารบริ าร วน
ตาบล
ตามบัญชี นบท้าย ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน า
ตอบ ทนนาย อ ารบริ าร วนตาบล รอ นาย อ าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล รอ
ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอ าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อ ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

น้า : 3/48

วันที่พิมพ : 8/9/2563 10:11:06

ิน าตอบ ทน มาชิ ภาอ

รป รอ วนท้อ ถิ่น

านวน

2,836,800 บาท

รวม

5,288,900 บาท

านวน

3,000,000 บาท

(1) ป็น าตอบ ทนประธาน ภาฯ 134,640 บาท
(2) ป็น าตอบ ทนรอ ประธาน ภาฯ 110,160 บาท
(3) ป็น าตอบ ทน มาชิ ภาฯ 2,505,600บาท
(4) ป็น าตอบ ทน ล าน าร ภาฯ 86,400 บาท
ตามบัญชี นบท้าย ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ิน า
ตอบ ทนนาย อ ารบริ าร วนตาบล รอ นาย อ าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล รอ
ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอ าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อ ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
- พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั านใ ้ ปลัดอ ารบริ าร วน
ตาบล รอ ปลัดอ ารบริ าร วนตาบล ัว น้า านั ปลัด นั
ทรัพยา รบ ล นั วิ ราะ ฯ นิติ ร ้าพนั าน ธร าร ้า
พนั านป้อ ันฯ ้าพนั าน าธารณ (นั วิชา าร าธารณ
)
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน
- พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว ละ ินปรับ พิ่มวฒิใ ้
พนั าน วนตาบล
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

านวน

24,000 บาท
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ินประ าตา น
(1) พื่อ าย ป็น า ินประ าตา น า รับผ้บริ ารระดับ
ลา อ ปลัดอ ารบริ าร วนตาบล ที่ดาร ตา น ระดับ 8
อัตรา 7,000 บาท/ ดือน ตั้ ไว้ 84,000 บาท ตามประ าศ ณะ
รรม ารพนั าน วนตาบล ั วัดน ร วรร รื่อ ลั ณฑ
ละ ื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ าร านบ ล อ อ ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2545 ( ้ไ พิ่ม ติม มวด 3) พ.ศ.2559 ละมติ
ณะ รรม ารพนั าน วนตาบล ั วัดน ร วรร ( .อบต
. ั วัดน ร วรร ) ใน ารประชม รั้ ที่ 4/2559 มื่อวันที่ 25
มษายน 2559
(2) พื่อ าย ป็น า ินประ าตา น า รับรอ ปลัดอ าร
บริ าร วนตาบล ที่ดาร ตา น ระดับ 7 อัตรา 3,500
บาท/ ดือน ตั้ ไว้ 42,000 บาท ตามประ าศ ณะ รรม าร
มาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น รื่อ า นด
มาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้มี
มติใน ารประชม รั้ ที่ 4/2558 มื่อวันที่ 28 มษายน 2558
(3) พื่อ าย ป็น า ินประ าตา น า รับ ัว น้า านั ปลัด
อ ารบริ าร วนตาบล ที่ดาร ตา น ระดับ 6 อัตรา 3,500
บาท/ ดือน ตั้ ไว้ 42,000 บาท ตามประ าศ ณะ รรม าร
มาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น รื่อ า นด
มาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้มี
มติใน ารประชม รั้ ที่ 4/2556 มื่อวันที่ 18 มษายน 2556
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

านวน

168,000 บาท
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า ้า ล ้า ประ า

านวน

500,900 บาท

านวน

1,380,000 บาท

านวน

132,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ้า ล ้า ประ าพร้อมทั้ ินปรับปร า ้า
ล ้า ประ า านวน 2 อัตรา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
าตอบ ทนพนั าน ้า
- พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ตามภาร ิ พนั าน ้า ทั่ว
ไป ได้ ผช. นท.ระบบ อมฯ ผช.นั วิชา าร ษตร พนั าน
ับรถบรรท น้า พนั าน ับรถยนต พนั านประ ารถบรรท
น้า พนั าน ับรถบรรท ยะ นั าร น านทั่วไป ละพนั าน
้า ทั่วไป
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
- พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว พนั าน ้า ตาม
ภาร ิ ละพนั าน ้า ทั่วไป
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ินอื่นๆ

านวน

84,000 บาท

รวม

5,129,700 บาท

รวม

736,700 บาท

านวน

336,700 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน าตอบ ทนนอ นือ า ิน ดือน ป็นราย
ดือน ทา ับอัตรา ินประ าตา น ที่ได้รับ อ ปลัดอ าร
บริ าร วนตาบลที่ดาร ตา น ในระดับ 8 อัตรา 7,000
บาท/ ดือน ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั าน วนตาบล
ั วัดน ร วรร รื่อ ลั ณฑ ละ ื่อนไ ี่ยว ับ าร
บริ าร านบ ล อ อ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2545
( ้ไ พิ่ม ติม มวด 3) พ.ศ.2559 ละมติ ณะ รรม าร
พนั าน วนตาบล ั วัดน ร วรร ( .อบต. ั วัด
น ร วรร ) ใน ารประชม รั้ ที่ 4/2559 มื่อวันที่ 25
มษายน 2559
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

(1) พื่อ าย ป็น ินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั าน วน
ท้อ ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ าป) ตั้ ไว้ 216,700
.-บาท -ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร า นด ิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัล
ประ าป พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
(2) พื่อ าย ป็น ิน าตอบ ทนผ้มาปฏิบัติราช าร อัน ป็น
ประโยชน อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ตั้ ไว้ 120,000.- บาท
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาลท้อ
ถิ่น อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ละ าร บิ าใช้ าย พ.ศ
. 2562
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าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร

านวน

20,000 บาท

านวน

300,000 บาท

านวน

80,000 บาท

รวม

1,949,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ารทาประ ันภัยรถราช ารภา มั รใ ตาม
านวน
ระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย าใช้ ายใน าร ัดทาประ ันภัย
ทรัพย ิน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562

50,000 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ านนอ วลาราช ารใ ้
พนั าน วนตาบล ละพนั าน ้า ที่ปฏิบัติ าน นอ วลา
ราช ารฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย าร บิ าย ิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
- พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้ พนั าน วนตาบล อ านั ปลัด
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อ ้า
ราช าร วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

ินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อ าย ป็น ินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั าน วน
ตาบล ละ ณะผ้บริ าร
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย ิน วั ดิ าร ่ยี ว ับ
ารศึ ษา อ บตรพนั าน วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไ พิ่ม ติม
ถึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
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- พื่อ าย ป็น าใช้ ายตา ๆ ดั นี้ า ย็บ นั ือ ้าป นั ือ
านวน
ละ ้อบั ับตา ๆ าวาร ารตา ๆ า ชาทรัพย ิน อ อบต. า
ใช้ ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าใช้ ายโ ษณา ละ ผย
พร าร ้า มาโ ษณา าธรรม นียมตา ๆ ละ ผย พร าวทา
วิทย ระ าย ีย โทรทัศน รือ ิ่ พิมพ า ้า มาบริ ารตา ๆ ที่
ป็น ิ ารในอานา น้าที่ อ อบต. ชน าร า ัด ยะมลฝอย
รือ ิ่ ปฏิ ล าร ้า รฝ อนออ าลั าร ้า มารั ษา วาม
ะอาด ถานที่ราช าร าร ้า มาทา วาม ะอาด อา ารที่ทา าร
าร ้า อื่น ๆ ที่ ป็นอานา น้าที่ อ อบต.ฯลฯ
ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ ละพิธี าร

600,000 บาท

านวน

165,000 บาท

านวน

300,000 บาท

(1) ารับรอ ใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศ
าน ตรว าน รือ ยี่ยม ชม รือทัศนศึ ษาด าน อ อ าร
บริ าร วนตาบล ยไชย ตั้ ไว้ 40,000.-บาท
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้ ายใน าร
บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562
(2) า ลี้ย รับรอ ใน ารประชม ภาท้อ ถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอน รรม ารที่ได้รับ าร ต ตั้ ตาม
ฎ มาย ตั้ ไว้ 25,000.-บาท
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้ ายใน าร
บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562
(3) าใช้ ายใน าร ัด ิ รรม ทิดพระ ียรติฯ ในวัน า ัญ
ตา ๆ ละรวม ันป ป้อ ถาบันพระม า ษัตริยระดับ มบ้าน
ละระดับตาบล100,000.-บาท
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้ ายใน าร
บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ายป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารฝ อบรม พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติราช ารตาม ลั ธรรมาภิบาล ละ ฎ มายใ ้
้า น้าที่ ละ ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอ ารบริ าร วน
ตาบล ล ้า ประ า พนั าน ้า วนตาบล ละพนั าน ้า ละผ้
นาชมชน ละ รรม าร มบ้าน ประ าป บประมาณ พ.ศ.2564 อย
ใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 216 ลาดับ 7
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- พื่อ าย ป็น าโ ร าร นับ นน ละ ร้า ารมี วนรวมใน าร
ป้อ ัน ารท ริต ิ รรม นับ นน ละ ร้า ารมี วนรวมใน าร
ป้อ ัน ารท ริตภา ประชาชน อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 223 ลาดับ 20

านวน

50,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ าย าพว มาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละ
พว มาลา อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 225
ลาดับ 25

านวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ริม ิ รรม พื่อ
ริม ร้า วามร้ทา าร มือ ใ ้ ประชาชน อยใน ผนพัฒนาท้อ
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 217ลาดับ 11

านวน

15,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ริม นับ นน าร านวน
ัดทา ผนชมชน ละ ผนพัฒนาท้อ ถิ่น อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้า 218 ลาดับ 12 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ล วันที่ 308 มิถนายน 2563

25,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร นับ นน ารป ป้อ
ถาบัน า ัญ อ ชาติ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 217 ลาดับ 9

านวน

25,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ ผ้บริ าร
านวน
มาชิ ภาฯ พนั าน วนตาบล ล ้า ประ า พนั าน ้า อ
อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย า รับ า บี้ย ลี้ย ดินทา า
พา นะ า ชาที่พั าบริ าร อดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทา
ดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าล ทะ บียนตา ๆ อย
ใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 225 ลาดับ 23

150,000 บาท
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- พื่อ าย ป็น าใช้ าย า รับ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ าร ัด าร านวน
ประชมบ ลา ร าร ลือ ตั้ รวมทั้ ผ้ มั ร ละบ ลที่ ี่ยว ้อ ับ
าร ลือ ตั้ ตาม ฎ มายระ บียบ ้อ า นด ประ าศ รือ า ั่ อ
ต. ชน ระ บียบวาด้วย าร ลือ ตั้ มาชิ ภาท้อ ถิ่น รือผ้
บริ ารท้อ ถิ่น าใช้ ายใน าร ัดตั้ ศนยประ าน าน าร ลือ ตั้
าประชา ัมพันธ าร ลือ ตั้ า ัดพิมพบัตร ลือ ตั้ บัตร ลือ ตั้
ตัวอยา รวมทั้ า น า ัดพิมพบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิ ลือ ตั้ ผ้ ีย
ิทธิ ลือ ตั้ า ัดพิมพทา า นา นั ือประ าศ ระ บียบ ้อ
า นด มือ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ มาชิ ภาท้อ ถิ่น รือผ้บริ าร
ท้อ ถิ่น า ัดซื้อ ซอม ซม ีบบัตร ลือ ตั้ ละ าล ะ นน า
พา นะ ิ่ อ ละอป รณ าร ลือ ตั้ า ัด ถานที่ ละทา
วาม ะอาด า ชา ต๊นท าวั ดอป รณ ละ รื่อ ียน าอา าร
ละ รื่อ ดื่ม ราย าร าใช้ ายอื่น ๆ ที่อา ะ ิด ึ้น ฯลฯ อยใน
ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 217 ลาดับ 10 ตาม
นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563
- พื่อ าย ป็น า ริม ารรับร้ ้อมล าว ารบ้าน มือ อยใน ผน
พัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 220 ลาดับ 15 ตาม นั ือ
ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563
าบาร รั ษา ละซอม ซม

500,000 บาท

านวน

4,000 บาท

านวน

60,000 บาท

รวม

825,000 บาท

านวน

90,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษาซอม ซมทรัพย ิน อ อบต. ละใน
วนที่อยใน วามรับผิดชอบ พื่อใ ้ ามารถใช้ านได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ด านั าน
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ธ ชาติ น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน ละ าใช้ ายอื่น ๆ ฯลฯ
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วั ด านบ้าน าน รัว

านวน

240,000 บาท

านวน

80,000 บาท

านวน

350,000 บาท

านวน

5,000 บาท

านวน

60,000 บาท

(1) พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ ชน ไม้
วาด บ ปร ผ ซั ฟอ ละ าใช้ ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้
ไว้ 40,000.-บาท
(2) พื่อ าย ป็น า ัดซื้อถั ยะ ละ ี พื่อ ย ประ ภท ยะ ตั้
ไว้ 200,000.-บาท
วั ดยานพา นะ ละ น
- พื่อ าย ป็น าวั ดรถยนตที่ใช้ใน ารปฏิบัติราช าร ชน า บ
ต ตอรรี่ ยา นอ ยา ใน ายไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน
บร รวย รา ร ัญญาณไฟ ระพริบ ระ โ ้ มน ฯลฯ
วั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
- พื่อ าย ป็น าวั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่นที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน รื่อ ฯลฯ
วั ดโ ษณา ละ ผย พร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ใน ารโ ษณา ละ ผย พรประชา
ัมพันธ ชน ระดาษ ียนโป ตอร ไม้อัด ผ้าดิบ ี พ ัน ฟิลมรป
ี รือ าวดาที่ได้ า ารล้า อัด ยาย ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ ับ รื่อ อมพิว ตอร ชน อป รณ
บันทึ ้อมล ทปบันทึ ้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
รื่อ พิมพ ตลับผ มึ า รับ รื่อ พิมพ บบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

1,619,000 บาท

านวน

1,500,000 บาท

านวน

13,000 บาท

านวน

6,000 บาท

านวน

100,000 บาท

รวม

238,500 บาท

รวม

238,500 บาท

านวน

120,000 บาท

1) พื่อ าย ป็น าไฟฟ้า า รับที่ทา ารอ ารบริ าร วน
ตาบล ยไชย ้อ ประชม ฉลิมพระ ียรติ ละศนยประ าน าน
านัน - ผ้ใ ญบ้าน ตั้ ไว้ 500,000.-บาท
2) พื่อ าย ป็น า า รับ บน้า อ ถานี บน้าด้วยไฟฟ้า พื่อ
อปโภ บริโภ ละนา ้า ปล ษตร ไร นา อ ราษฎรใน ม
บ้านใ ล้ ีย ใ ้ ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอชม
าย ป็น
ราย ดือน ตั้ ไว้ 1,000,000.-บาท ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ล วันที่ 28 มิถนายน 2562
าบริ ารโทรศัพท
- พื่อ าย ป็น าโทรศัพท า รับที่ทา ารอ
ตาบล ยไชย

ารบริ าร วน

าบริ ารไปรษณีย
- พื่อ าย ป็น าไปรษณีย าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดว ตรา
ไปรษณีย า ชาต้ไปรษณีย
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม
- พื่อ าย ป็น าบริ ารระบบ าร ชื่อมตออิน ตอร
น็ต (INTERNET) บบ วาม ร็ว พื่อใ ้บริ าร Internet
ประชาชน ละรอ รับ ารดา นิน ารตา ๆ ชน ารบันทึ ้อมล
พื้นฐาน อ อ ารบริ าร วนตาบล ้อมล พื่อ ารวา ผน ละ
ประ มินผล ารใช้ าย บประมาณ ้อมล ารล ระบบ ้อมล ELAAS ละ าใช้ าย ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั าน
- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ถาย อ ารระบบดิ ิตอล ชนิด าว-ดา
นาดที่ า นด ป็น นาด วาม ร็ว ั้นต่า ป็นระบบมัลติฟ ชั่น ป็น
ระบบ ระดาษธรรมดา นิด มึ ผ ยอ - ยายได้ านวน 1 รื่อ
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- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อชดรับ

านวน 1 ชด

านวน

21,500 บาท

- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับ าน านั
านวน
าน านวน 2 รื่อ ๆละ 16,000.-บาท ณลั ษณะพื้นฐานดั นี้ มี
นวยประมวลผล ลา (CPU)ไมน้อย วา2 น ลั (2core)โดยมี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา1.0GHz ละมี
ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้อ ใช้ วาม ามารถใน
ารประมวลผล านวน 1 นวย นวยประมวลผล ลา (CPU)มี
นวย วาม า บบCache Memeryรวมในระดับ(Level) ดียว ัน
นาดไมน้อย วา4MBมี นวย วาม า ลั (RAM)ชนิดDDR4 รือดี
วา นาดไมน้อย วา4GBมี นวย ัด ็บ ้อมลชนิดSATA รือดี วา
นาด วาม ไมน้อย วา1TB รือชนิดSolid State Drive นาด วาม
ไมน้อย วา250GB านวน1 นวยมี อภาพที่รอ รับ วามละ อียดไม
น้อย วา1,366x768Pixel ละมี นาดไมน้อย วา12นิ้วมีชอ ชื่อม
ตอ(Interface) บบUSB2.0 รือดี วาไมน้อย วา3ชอ มีชอ ชื่อมตอ
บบHDMI รือVGA านวนไมน้อย วา1ชอ มีชอ ชื่อมตอ
บบHDMI รือVGA านวนไมน้อย วา1ชอ มีชอ ชื่อมตอระบบ
รือ าย(Network Interface) บบ10/100/1000Base-T รือดี วา
านวนไมน้อย วา1ชอ ามารถใช้ านได้ไมน้อย วาWI-Fi
(IEEE802.11b,g,n,ac) ละ Bluetooth ( ณฑรา

32,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
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- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพMultifunctiion บบฉีด มึ พร้อม านวน
ติดตั้ ถั มึ พิมพ(InkTankPrinter) านวน2 รื่อ ๆละ 7,500.-บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน ป็นอป รณที่มี วาม ามารถ
ป็นPriner,Copier,canner ละfaxภายใน รื่อ ดียว ัน ป็น รื่อ
พิมพ บบฉีด มึ พร้อม ติดถั มึ พิมพ(InkTanPrinter) า โร
านผ้ผลิต มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา1,200x1,200dpiมี
วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษA4ไมน้อย วา27 น้าตอ
นาที(ppm) รือ8.8ภาพตอนาที(ipm)มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ
ระดาษA4ไมน้อย วา15 น้าตอนาที(popm) รือ5ภาพตอ
นาที(ipm) ามารถ น อ าร นาดA4( าวดา- ี)ได้มี วาม
ละ อียดใน าร น ดไมน้อย วา1,200x600
รือ600x1,200dpiมีถาดป้อน อ าร
อัตโนมัติ(AutoDocumentFeed) ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ ี
ละ าวดา ามารถทา า นาได้ ดไมน้อย วา99 า นา ามารถยอ
ละ ยายได้25ถึ 400 ปอร ซ็นตมีชอ ชื่อมตอ(Interface)
บบUSB2.0 รือดี วา านวนไมน้อย วา1ชอ มีชอ ชื่อมตอระบบ
รือ าย(NetworkInterface) บบ10/100Base-T รือดี วา านวน
ไมน้อย วา1ชอ รือ ามารถใช้ านผาน รือ ายไร้ ายWi-Fi(IE
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าบาร รั ษา ละปรับปร รภัณฑ
- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษา ละปรับปร รภัณฑ ชน รื่อ
านวน
พิมพดีด รื่อ อัด า นา รื่อ ถาย อ าร รื่อ ปรับอา าศ ต้
โต๊ะ รถ ั รยานยนต รถบรรท น้า รื่อ บน้า รื่อ พน มอ วัน
วั ดตา ๆ ฯลฯ

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

านวน

10,000 บาท

รวม

18,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

18,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

18,000 บาท

านวน

18,000 บาท

ินอด นน วนราช าร
-อด นนที่ทา ารป รอ อา ภอชม พื่อ าย ป็น าโ ร าร
นับ นน านรัฐพิธี อ อา ภอชม ประ าป 2564 นื่อ ในวันที่
13 ตลา ม 2563 วัน ล้ายวัน วรร ต อ พระบาท ม ด็ พระบรม
ชน าธิ บศรม าภมิพล อดลย ดช บรมนาถบพิตร, วันที่ 23 ตลา ม
2563, วันปิยม าราช วันที่ 5 ธันวา ม 2563, วัน ล้าย วันพระบรม
ราช มภพ อ พระบาท ม ด็ พระบรมชน าธิ บศร ม าภมิ
พลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร วันชาติ ละวันพอ ชาติ
,วันที่ 3 มิถนายน 2564 วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็ พระนา
้าฯ พระบรมราชินี, วันที่ 28 ร ฎา ม 2564 วัน ฉลิพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม ด็ พระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร ม า
วชิราล รณ พระวชิร ล้า ้าอย ัว, วันที่ 12 ิ า ม 2564 วัน
ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็ พระบรมราชชนนีพันป ลว ละวัน ม
ชาติ ละ/ รือ าร ัด านตาม นั ือ ั่ าร า ั วัด
น ร วรร ทบว รม า นด อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 225 ลาดับ 24
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ราย ายอื่น
- พื่อ าย ป็น า ้า ที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิ ัย ประ มินผล รือพัฒนา
ระบบตา ๆ ซึ่ มิใช พื่อ าร ดั า รือปร้บปร รภัณฑที่ดิน
ละ/ รือ ิ่ อ ร้า
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,633,300 บาท

รวม

1,692,700 บาท

รวม

1,692,700 บาท

ิน ดือนพนั าน

านวน

1,101,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน ดือนพนั าน วนตาบลใ ้ ผ้อานวย าร อ
ลั นั วิชา าร ิน ละบัญชี ้าพนั าน ัด ็บรายได้ ้า
พนั านพั ด (นั วิชา ารพั ด)
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
นิ พิ่มตา ๆ อ พนั าน

านวน

24,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว ละ ินปรับ พิ่มวฒิใ ้
พนั าน วนตาบล
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
นิ ประ าตา น

านวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อ าย ป็น ินประ าตา น า รับผ้อานวย าร อ ลั ที่
ดาร ตา น ใน ระดับ 7 อัตรา 3,500 บาท / ดือน ตามประ าศ
ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น รื่อ า นดมาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น (ฉบับที่ 2)ได้มีมติใน ารประชม รั้ ที่ 4/2556 มื่อวันที่ 18
มษายน 2556
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

น้า : 18/48

วันที่พิมพ : 8/9/2563 10:11:06

าตอบ ทนพนั าน ้า

านวน

465,700 บาท

านวน

60,000 บาท

รวม

858,600 บาท

รวม

258,600 บาท

านวน

118,600 บาท

- พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ตามภาร ิ านวน 2 อัตรา ได้
ผช. นท. าร ินฯ ผช. พ .พั ด ละพนั าน ้า ทั่ว
ไป านวน 1 อัตรา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
- พื่อ าย ป็น ิน า รอ ชีพชั่ว ราว ใ ้ พนั าน ้า ตาม
ภาร ิ านวน 2 อัตรา ได้ ผช. นท. าร ินฯ , ผช
. พ .พั ด ละพนั าน ้า ทั่วไป านวน 1 อัตรา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

(1) พื่อ าย ป็น ินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั าน วน
ท้อ ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ าป) ตั้ ไว้ 68,600.-บาท
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร า นด ินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ าป
พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
(2) พื่อ าย ป็น าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ
าร ัดซื้อ ัด ้า ละ ารบริ าร านภา รัฐ ตั้ ไว้ 50,000.-บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร

านวน

10,000 บาท

านวน

100,000 บาท

านวน

30,000 บาท

รวม

480,000 บาท

านวน

250,000 บาท

านวน

150,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร อ
พนั าน วนตาบล พนั าน ้า ละล ้า อ อ ลั
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย าร บิ าย ินตอบ
ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
- พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้ พนั าน วนตาบล อ อ ลั
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อ ้าราช าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อ าย ป็น ินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั าน วน
ตาบล อ อ ลั
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย ิน วั ดิ าร ่ยี ว ับ
ารศึ ษา อ บตรพนั าน วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไ พิ่ม ติม
ถึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
- พื่อ าย ป็น า ย็บ นั ือ ้าป นั ือ าถาย อ าร า
โ ษณา ละ ผย พร า ัดซื้อ บบพิมพตา ๆ าธรรม นียมตา ๆ
ละ า ้า มาบริ ารตา ๆ ฯลฯ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อ าย ป็น าโ ร าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารใช้ าน ผนที่ภาษี
พื่อ ตรียม วามพร้อม ้า พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่ ปล
ร้า พ.ศ.2564 ละประย ตใช้ ้อมล าร น ทศทา ภมิศา ตร
(GIS) พื่อ นับ นนภาร ิ ในด้านตา ๆ อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น ตามยทธศา ตรชาติ 20 ป อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 214 ลาดับ 3 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563
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(2) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ พนั าน
านวน
วนตาบล พนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย
า รับ า บี้ย ลี้ย ดินทา าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร อด รถ
ณ ทาอา าศยาน าผานทา ดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้
นามบิน าล ทะ บียนตา ๆ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 225 ลาดับ 23
าบาร รั ษา ละซอม ซม

60,000 บาท

านวน

20,000 บาท

รวม

110,000 บาท

านวน

50,000 บาท

านวน

10,000 บาท

านวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

านวน

10,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษาซอม ซมทรัพย ิน อ อบต. ละใน
วนที่อยใน วามรับผิดชอบ พื่อใ ้ ามารถใช้ านได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ด านั าน
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ธ ชาติ ละ าใช้ ายอื่นๆฯ
ลฯ
วั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
- พื่อ าย ป็น าวั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่นที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ชนน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน รื่อ ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ ับ รื่อ อมพิว ตอร ชน อป รณ
บันทึ ้อมล ทปบันทึ ้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
รื่อ พิมพ ตลับผ มึ า รับ รื่อ พิมพ บบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อ ฯลฯ

- พื่อ าย ป็น าไปรษณีย าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดว ตรา
ไปรษณีย าต้ไปรษณีย
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งบลงทุน

รวม

82,000 บาท

รวม

82,000 บาท

านวน

10,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร า รับ าน านั าน ( อ านวน
ภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) านวน 1 รื่อ ณลั ษณะพื้นฐานดั
นี้มี นวยประมวลผล ลา (CPU)ไมน้อย วา4 น ลั (4core)มี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้ย วา3.1GHz รือดี วา
านวน1 นวย นวยประมวลผล ลา (CPU)มี นวย วาม า
บบCache Memoryรวมในระดับ(Level) ดียว ัน นาดไมน้อย
วา4MBมี นวย วาม า ลั (RAM)ชนิดDDR4 รือดี วามี นาดไม
น้อย วา4GBมี นวย ัด ็บ ้อมลชนิดSATA รือดี วา นาดวาม ไม
น้อย วา1TB รือชนิดSloidStateRrive นาด วาม ไมน้อย
วา250GB านวน1 นวยมีDVD-RW รือดี วา านวน1 นวยมีชอ
ชื่อมตอระบบ รือ าย(NetworkInterface)
บบ10/100/1000Bawe-T รือดี ว านวนไมน้อย วา1ชอ มีชอ
ชื่อมตอ(Interface) บบUSB2.0 รือดี วาไมน้อย วา3ชอ มี ป้น
พิมพ ละ มา มี อ ด ภาพ นาดไมน้อย วา19นิ้ว
านวน1 นวย( ณฑรา า ลา ละ ณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อป รณ ละระบบ อมพิว ตอรฉบับ ดือนพฤษภา ม2563ณวันที่
12พฤษภา ม2563)

17,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพ ช็ / มดบัญชี
านวน
(CHECK/PASSBOOK PRINTE)ระบบ DOTMATRIX 24 ัว ็ม
ณลั ษณะดั นี้ มี อ LCD า รับ ด ถานะ อ รื่อ พิมพ
วาม ร็วใน ารพิมพ ดไมน้อย วา 510 cpsในMode High
Speed. Draft ที่400cpsใน Mode Draft,150cpsในMode N.L.Q.,
ละ 100cps ใน Mode L.Q ามารถป้อน ระดาษได้ วม นา
ด 2mm นวย วาม า ไมน้อย วา 512 KB ามารถพิมพร ั
ภาษาไทยได้ทั้ ร ั ตร ละ มอ านวน 1 รื่อ

35,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั าน
- พื่อ าย ป็น าใน าร ัดซื้อต้ ระ บาน ลื่อน นาด 91.4 x 45.7
x 183 ซม. านวน 2 ต้ ๆ ละ 5,000.-บาท
รภัณฑ อมพิว ตอร
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าบาร รั ษา ละปรับปร รภัณฑ
- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษา ละปรับปร รภัณฑ ชน รื่อ
พิมพดีด รื่อ อัด า นา รื่อ ปรับอา าศ ต้ โต๊ะ รถ ั รยานยนต
วั ดตา ๆ ฯลฯ

านวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

านวน

40,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

40,000 บาท

านวน

40,000 บาท

รวม

45,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร ารฝ อบรมทบทวน พิ่มประ ิทธิภาพ านวน
อา า มั รป้อ ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) อ อ ารบริ าร วน
ตาบล ยไชย ประ าป พ.ศ.2564 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 201 ลาดับ 3

25,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร นับ นน าร
ป้อ ัน ละ ้ไ ปญ ายา พติด ละรั ษา วาม บ รียบร้อยใน
มบ้าน ละตาบล อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า
198 ลาดับ 3 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ล วันที่
28 มิถนายน 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทนบ ลผ้มาปฏิบัติราช าร
ค่าใช้สอย
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
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- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นิน านโ ร ารป้อ ันอบัติ ต านวน
บนถนนชว านประ าป ละ านประ พณีตา ๆ ชน าย ป็น า
อา าร, บี้ย ลี้ย , อปพร. ละผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน พื่อ
อานวย วาม ะดว ใน าร รา ร ละรั ษา วาม บใ ้ ับ
ประชาชน อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 201
ลาดับ 2 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ล วันที่ 28
มิถนายน 2562

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

35,000 บาท

วั ดอื่น

านวน

35,000 บาท

รวม

2,057,500 บาท

รวม

1,699,200 บาท

รวม

1,699,200 บาท

านวน

1,345,200 บาท

- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ าย น้า ายดดน้า ้อตอตา ๆ ละวั ด
อป รณตา ๆ า ปลี่ยนถายน้ายา มีดับ พลิ ละอื่น ๆ ป็น
ต้น ที่ ี่ยว ้อ ใน านป้อ ัน ละบรร ทา าธารณภัย ชน าร
ตรียม ารป้อ ันปญ าน้าทวม าร ้ไ ปญ าน้าทวม ั บ้าน
รือน ละประชาชนถนน ที่ าธารณะ ป็นต้น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
- พื่อ าย ป็น ิน ดือน ใ ้ พนั าน วนตาบล ละพร้อมปรับ
ปร ิน ดือน านวน 4 อัตรา ได้ ผ้อานวย าร อ าร
ศึ ษา นั วิชา ารศึ ษา ร
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ินประ าตา น

านวน

42,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน าประ าตา น า รับผ้อานวย าร อ าร
ศึ ษาที่ดาร ตา น ในระดับ 7 อัตรา 3,500 บาท/ ดือน ตาม
ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น รื่อ า นดมาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้มีมติใน ารประชม รั้ ที่ 4/2556 มื่อวันที่ 18
มษายน 2556
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
าตอบ ทนพนั าน ้า

านวน

300,000 บาท

านวน

12,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั าน ้า ตามภาร ิ ละ
พนั าน ้า ทั่วไป ได้ รผ้ชวย รผ้ด ล ด็ ฯ
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
- พื่อ าย ป็น ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้ พนั าน ้า ตาม
ภาร ิ ละพนั าน ้า ทั่วไป
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
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งบดาเนินงาน

รวม

358,300 บาท

รวม

130,300 บาท

านวน

70,300 บาท

านวน

60,000 บาท

รวม

188,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายตา ๆ ดั นี้ า ย็บ นั ือ ้าป นั ือ
านวน
ละ ้อบั ับตา ๆ าวาร ารตา ๆ าใช้ ายใน ารดา นิน ดีตาม
าพิพา ษา าใช้ ายโ ษณา ละ ผย พร าร ้า มาโ ษณา รือ
ิ่ พิมพ า ้า มาบริ ารตา ๆ ที่ ป็น ิ ารในอานา น้าที่ อ
อบต. าร ้า มาทา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็

130,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

- พื่อ าย ป็น ินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั าน วนท้อ
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ าป)
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร า นด ินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ าป
พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบ้าน
- พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้ พนั าน วนตาบล อ อ าร
ศึ ษา
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อ ้าราช าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ พนั าน วนตาบล
พนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย า รับ า บี้ย
ลี้ย ดินทา าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร อดรถ ณ ทา
อา าศยาน าผานทา ดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
าล ทะ บียนตา ๆ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 225 ลาดับ 23

านวน

50,000 บาท
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(2) าใช้ าย ี่ยว ับ าร ัดโ ร ารประชม ร ละผ้ป รอ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ฯ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า
171 ลาดับ 4

านวน

3,000 บาท

านวน

5,000 บาท

รวม

40,000 บาท

านวน

20,000 บาท

านวน

20,000 บาท

รวม

2,127,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

977,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

515,000 บาท

านวน

500 บาท

าบาร รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษาซอม ซมทรัพย ิน อ อบต. ละใน
วนที่อยใน วามรับผิดชอบ พื่อใ ้ ามารถใช้ านได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ด านั าน
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ธ ชาติฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ ับ รื่อ อมพิว ตอร ชน อป รณ
บันทึ ้อมล ทปบันทึ ้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
รื่อ พิมพ ตลับผ มึ า รับ รื่อ พิมพ บบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อ ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อ าย ป็น าพา นะนา ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ ไป ถาน
พยาบาล
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โ ร าร าย ณธรรม า ไ ลยา พติด
- พื่อ าย ป็น าดา นินโ ร าร าย ณธรรม า ไ ลาย พติด
ฉลิมพระ ียรติ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช ้า รม ม ด็ พระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี นื่อ ในวันพระรช มภพ โดยมี
าใช้ ายประ อบด้วย าวิทยา ร า ้า มาประ อบอา าร า
้า มาประ อบอา ารวา าป้ายโ ร าร ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด าน าร
ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ้ารวม าร ัน ีฬา อ อ
ปท. พ.ศ.2559 (ดวนมา ) อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.25612565) น้า 212 ลาดับ 4

านวน

40,000 บาท

โ ร าร ัด านวัน ด็ ชาติ
- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นิน านตามโ ร ารวัน ด็
ชาติระดับอา ภอโดยมี าใช้ ายประ อบด้วย โดยมี าใช้ าย
ประ อบด้วย า ัด ถานที่ อป รณ ัด ถานที่ าอา าร ละ รื่อ
ดื่ม า อ วัญ า รับ ิ รรม าร ลน ม ร้า รร ตา ๆ/ า
วั ดอป รณใน าร ัด ิ รรม าป้ายโ ร าร ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด าน าร
ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ้ารวม าร ัน ีฬา อ
อปท. พ.ศ.2559 (ดวนมา ) อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.25612565) น้า 168 ลาดับ 1

านวน

5,000 บาท

โ ร ารปรับปร ภมิทัศน ละบรรยา าศศนยพัฒนา ด็ ล็ อ าร านวน
บริ าร วนตาบล ยไชย
- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารปรับปร ภมิทัศน
ละบรรยา าศศนยพัฒนา ด็ ล็ อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย
ที่ อื้ออานวยตอ าร รียนร้ใน าร ัด าร รียน าร อนทั้ ภายใน ละ
ภายนอ โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าวั ดอป รณ ารปรับภมิ
ทัศนฯลฯ าป้ายไวนิล ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบระ บียบ ระทรว
าร ลั วาด้วย าร ัดซื้อ ัด ้า ละ ารบริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ.
2560 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 178 ลาดับ
15

50,000 บาท

โ ร าร ยี่ยมบ้าน ด็ นั รียน
- พื่อ าย ป็น าโ ร าร ยี่ยมบ้าน ด็ นั รียน พื่อ ป็น าร
ยี่ยมบ้าน ด็ นั รียน ละทราบถึ ปญ าตา ๆ ใน รอบ รัว อยใน
ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 174 ลาดับ 11

านวน

3,000 บาท
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โ ร าร นับ นน าใช้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา าร ัด ารศึ ษา านวน
า รับ ศพด.
- า รื่อ บบนั รียน (300x50)=15,000
- า นั ือ รียน (200x50) =10,000
- าอป รณ าร รียน (200x50)=10,000
- า ิ รรมพัฒนาผ้ รียน (430x50) =21,500
อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 180 ลาดับ 17
ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ล วันที่ 14
ร ฏา ม 2563

56,500 บาท

โ ร าร นับ นน าใช้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา
านวน
- พื่อ าย ป็น าอา าร ลา วัน อ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ านวน
50 น ๆ ละ 20 บาท านวน 245 วัน รวม ป็น ิน 245,000 บาท
อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 183 ลาดับ 22
ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ล วันที่ 14
ร ฎา ม 2563
- พื่อ าย ป็น า ัด าร รียน าร อน (ราย ัว) านวน 50 น ๆ
ละ 1,700 บาท รวม ป็น ิน 85,000 บาท อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้า 176 ลาดับ 13 ตาม นั ือ ระทรว
ม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ล วันที่ 14 ร ฎา ม 2563

330,000 บาท

โ ร ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่อ มา า พระราชดาริ ม ด็
พระ นิษฐาธิราช ้า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรม
ราช มารี (ยอ อพ. ธ.) อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 207 ลาดับ 3 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ นว 0023.3/ว 13569 ล
วันที่ 14 มิถนายน 2562
ค่าวัสดุ
วั ด านบ้าน าน รัว
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ ชน ไม้
วาด บ ปร ผ ซั ฟอ ละ าใช้ ายอื่นๆ ฯลฯ

านวน

30,000 บาท

รวม

462,300 บาท

านวน

20,000 บาท
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าอา าร ริม (นม)

านวน

432,300 บาท

านวน

10,000 บาท

รวม

450,000 บาท

รวม

450,000 บาท

านวน

450,000 บาท

(1) พื่อ าย ป็น าอา าร ริม (นม) ใ ้ โร รียน านวน 2
โร รียน "โ ร าร นับ นน าใช้ าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา" ได้ - โร รียนชมชนวัด ยไชย นือ านวน 130
น ๆ ละ 7.37 บาท านวน 260 วัน ป็น ิน 250,000
.-บาท - โร รียนวัดทานา านวน 45 น ๆ ละ 7.37
บาท านวน 260 วัน ป็น ิน 86,300.- บาท
(2) พื่อ าย ป็น าอา าร ริม (นม) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ านวน 50 น ๆ ละ 7.37 บาท านวน 260 วัน ป็น
ิน 96,000 .-บาท "โ ร าร นับ นน าใช้ าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา" อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 171
ลาดับ 5
วั ด ารศึ ษา
- พื่อ าย ป็น า ัดซื้ออป รณ าร รียน าร อน ื่อ าร อน
ตา ๆ บบ าลอ ภมิประ ทศ ระดานลื่นพลา ติ บาะ
ยืด ยน ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อา ารตา ๆ
-โ ร าร อ ร้า ลั า ชื่อมตอระ วา อา ารศนยพัฒนา ด็ ล็
อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 180 ลาดับ 19
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งบเงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

านวน

700,000 บาท

รวม

520,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

านวน

15,000 บาท

านวน

80,000 บาท

ินอด นน วนราช าร
(1) พื่อ าย า รับอา าร ลา วันใ ้ โร รียน านวน 2 โร รียน
"โ ร าร นับ นน าใช้ าย ารบริ าร ถานศึ ษา" ได้
- โร รียนชมชนวัด ยไชย นือ านวน 130 น ๆ ละ 20 บาท
านวน 200 วัน ป็น ิน 520,000.-บาท
- โร รียนวัดทานา านวน 45 น ๆ ละ 20 บาท านวน 200 วัน
ป็น ิน 180,000.-บาท ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท
0816.2/ว4110 ล วันที่ 14 ร ฎา า 2563อยใน ผนพัฒนาท้อ
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 182 ลาดับ 21
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
- พื่อ าย ป็น า ้า มาบริ าร ารว ้อมล านวน ัตว ละ ึ้น
ทะ บียน ัตวตามโ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ
นั บ้า ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30
มิถนายน 2563
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารบริ าร ัด าร ยะ
ในรป บบ วามรวมมือระ วา อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ับชมชน
ประ าป บประมาณ พ.ศ.2564 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 188 ลาดับ 1 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563

น้า : 31/48

วันที่พิมพ : 8/9/2563 10:11:07

(2) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ัตวปลอดโร น านวน
ปลอดภัย า โร พิษ นั บ้า โดยมี าใช้ ายวั ซีน ละอป รณใน
ารฉีด พื่อป้อ ัน ละ วบ มโร พิษ นั บ้า ตัวละ 30 บาท โดย
ัด รรตาม านวนประชา ร นั / มว ทั้ ที่มี ้า อ ละไมมี ้า
อ า าร ารว อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่นที่ ลั ฐาน าร
ารว ใ ้ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น อยใน ผนพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565) น้า 188 ลาดับ 2 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563

75,000 บาท

(3) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารฝ อบรมผ้ได้รับมอบ านวน
มายใ ้ทา ารฉีดวั ซีนป้อ ันโร พิษ นั บ้าป บประมาณ 2564
ภายใต้ ผนยทธศา ตร ารดา นินโ ร าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย า โร พิษ นั บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตรา ารย
ดร. ม ด็ พระ ้าล ธอ ้าฟ้า ฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี
อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 189 ลาดับ 3 ตาม
นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

านวน

340,000 บาท

ินอด นน วนราช าร
-อด นน บประมาณ พื่อดา นิน านตาม นวทา โ ร ารพระราช
ดาริด้าน าธารณ ใ ้ มบ้าน ละชมชน 17 มบ้าน ๆ ละ
20,000.-บาท ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561 ละอ้า ถึ นั ือ
ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ล วันที่ 6
มิถนายน 2561 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า
192 ลาดับ 7 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่
30 มิถนายน 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,298,000 บาท

รวม

1,066,500 บาท

รวม

1,066,500 บาท

านวน

672,000 บาท

ินประ าตา น

านวน

42,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ินประ าตา น า รับผ้อานวย าร อ
วั ดิ ารฯ อ อ ารบริ าร วนตาบล ที่ดาร ตา น
ระดับ 6 อัตรา 3,500 บาท/ ดือน ตามประ าศ ณะ รรม าร
มาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น รื่อ า นด
มาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ ถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้มี
มติใน ารประชม รั้ ที่ 6/2558 มื่อวันที่ 25 มิถนายน 2558
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
าตอบ ทนพนั าน ้า

านวน

340,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
- พื่อ าย ป็น ิน ดือนใ ้ พนั าน วนตาบล ละพร้อมทั้ ิน
ปรับปร ิน ดือน านวน 2 อัตรา ดั นี้ ผ้อานวย าร อ
วั ดิ าร ั ม นั พัฒนาชมชน
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

- พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ตามภาร ิ านวน 1 อัตรา ได้
ผช.นั พัฒนาชมชน ละพนั าน ้า ทั่วไป านวน 1 อัตรา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
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ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า

านวน

12,000 บาท

รวม

209,500 บาท

รวม

89,500 บาท

านวน

41,500 บาท

- พื่อ าย ป็น ินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั าน วนท้อ
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ าป)
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร า นด ินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ าป
พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
านวน

6,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน พิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว พนั าน ้า ตาม
ภาร ิ ละพนั าน ้า ทั่วไป
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

- พื่อ าย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร อ
พนั าน วนตาบล พนั าน ้า ละล ้า อ อ วั ดิ ารฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย าร บิ าย ินตอบ
ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน

านวน

42,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้ พนั าน วนตาบล อ อ
วั ดิ าร ั ม ราะ
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อ ้าราช าร
วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

านวน

20,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
- พื่อ าย ป็น า ้า ัดทาป้ายประชา ัมพันธ าโ ษณา ละ ผย
พร าธรรม นียม าทาป ้า ลม ละ า ้า มาบริ ารตา ๆ
ฯลฯ
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ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ พนั าน วน านวน
ตาบล ล ้า ประ า พนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตาบล ย
ไชย า รับ า บี้ย ลี้ย ดินทา าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร
อดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทา ดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน าร
ใช้ นามบิน าล ทะ บียนตา ๆ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 225 ลาดับ 23
ค่าวัสดุ

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

านวน

20,000 บาท

านวน

30,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

(1) พื่อ าย ป็น าซื้อโต๊ะพร้อม ้าอี้ทา านระดับ 1-3 านวน 1 ชด านวน

7,500 บาท

(2) พื่อ าย ป็น าซื้อ ้าอี้ระดับ 3-6 านวน 2 ตัว ๆ ละ
3,500.-บาท

7,000 บาท

วั ด านั าน
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ธ ชาติ ละ าใช้ ายอื่น ๆ
ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ ับ รื่อ อมพิว ตอร ชน อป รณ
บันทึ ้อมล ทปบันทึ ้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
รื่อ พิมพ ตลับผ มึ า รับ รื่อ พิมพ บบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั าน

านวน
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รภัณฑ อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพMultifunctiion บบฉีด มึ พร้อม านวน
ติดตั้ ถั มึ พิมพ(InkTankPrinter) านวน1 รื่อ ณลั ษณะพื้น
ฐาน ป็นอป รณที่มี วาม ามารถ ป็นPriner,Copier,canner ละfax
ภายใน รื่อ ดียว ัน ป็น รื่อ พิมพ บบฉีด มึ พร้อม ติดถั มึ
พิมพ(InkTanPrinter) า โร านผ้ผลิต มี วามละ อียดใน ารพิมพ
ไมน้อย วา1,200x1,200dpiมี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ
ระดาษA4ไมน้อย วา27 น้าตอนาที(ppm) รือ8.8ภาพตอ
นาที(ipm)มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษA4ไมน้อย
วา15 น้าตอนาที(popm) รือ5ภาพตอนาที(ipm) ามารถ น
อ าร นาดA4( าวดา- ี)ได้มี วามละ อียดใน าร น ดไม
น้อย วา1,200x600 รือ600x1,200dpiมีถาดป้อน อ าร
อัตโนมัติ(AutoDocumentFeed) ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ ี
ละ าวดา ามารถทา า นาได้ ดไมน้อย วา99 า นา ามารถยอ
ละ ยายได้25ถึ 400 ปอร ซ็นตมีชอ ชื่อมตอ(Interface)
บบUSB2.0 รือดี วา านวนไมน้อย วา1ชอ มีชอ ชื่อมตอระบบ
รือ าย(NetworkInterface) บบ10/100Base-T รือดี วา านวน
ไมน้อย วา1ชอ รือ ามารถใช้ านผาน รือ ายไร้ ายWi-Fi
(IEEE802.11b,g,n)ได้มีถาดใ ระดาษได
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

7,500 บาท

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

านวน

20,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าโ ร ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่อ มา า พระ
านวน
ราชดาริ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช ้า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราช มารี (ยอ อพ. ธ.) อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้า 207 ลาดับ 3 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ล วันที่ 28 มิถนายน 2562

30,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
- พื่อ าย ป็น าโ ร าร ริม ิ รรม ยาวชนลด วาม ี่ย า
ยา พติด ละ พศ ัมพันธ อนวันอัน วร โดยมี าใช้ ายประ อบ
ด้วย าวิทยา ร าป้าย าอา าร ละ รื่อ ดื่ม ละ าวั ดอป รณ
อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 155 ลาดับที่ 2
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- พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ริม ร้า บทบาท ตรีใน าร ัด าร
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ วดล้อม โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย า
วิทยา ร าป้าย าอา าร ละ รื่อ ดื่ม าวิทยา ร ละ าวั ด
อป รณ ป็นไปตามระ บียบ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 145 ลาดับ 7

านวน

20,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ินดีอยดี ภาพดีในผ้ านวน
อาย โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย ่าวิทยา ร าป้าย าอา าร
ว่า ละ รื่อ ดื่ม าอา าร ละ าวั ดอป รณ ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด ารฝ อบรม
พ.ศ.2557 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า
149 ลาดับ 10

20,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารชวย ลือประชาชนที่
ประ บ วามท ยา ดือดร้อน ละผ้ด้อยโอ า ละผ้ประ บ
าธารณภัย อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 160
ลาดับ 7 ( ลั ณฑวาด้วย ารตั้ บประมาณ พื่อ ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานา น้าที่ อ อ ารบริ าร วน ั วัด ทศบาล
ละอ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2543)

านวน

30,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารฝ อบรม ริมอาชีพ านวน
ประชาชนในพื้นที่ตาบล ยไชย ( ลั ตร าร ปรรปอา าร ละ
มนไพร) โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าวิทยา ร าป้าย า
อา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าอา าร ละวั ดอป รณ ฯลฯ ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด ารฝ อบ
รม พ.ศ.2557 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 144 ลาดับ 5

30,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร นับ นน ิ รรม ม านวน
บ้านทอ ที่ยว OTOP ตาบล ย โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย า
วิทยา ร าป้าย าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าอา าร ละวั ด
อป รณ ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้
ายใน ารฝ อบรม พ.ศ.2557 ละระ บียบ ระทรว ม าดไทยวา
ด้วย าใช้ ายใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา
้ารวม าร ัน ีฬา อ อปท.พ.ศ.2559 อยใน ผนพัฒนาท้อ
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 204 ลาดับ 2

30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,924,800 บาท

รวม

1,195,100 บาท

รวม

1,195,100 บาท

านวน

760,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน ดือนใ ้ พนั าน วนตาบล ละพร้อมทั้ ิน
ปรับปร ิน ดือน านวน 2 อัตรา ดั นี้ ผ้อานวย าร อ ชา นาย
ชา โยธา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
นิ ประ าตา น
านวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน

- พื่อ าย ป็น า ินประ าตา น า รับผ้อานวย าร อ
ชา ที่ดาร ตา น ในระดับ 7 อัตรา 3,500 บาท/ ดือน ตาม
ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น รื่อ า นดมาตรฐาน ลา ารบริ าร านบ ล วนท้อ
ถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้มีมติใน ารประชม รั้ ที่ 4/2556 มื่อวันที่ 18
มษายน 2556
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
า ้า ล ้า ประ า
- พื่อ าย ป็น า ้า ล ้า ประ าพร้อมทั้ ินปรับปร า ้า
ล ้า ประ า านวน 1 อัตรา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น

านวน

207,500 บาท
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าตอบ ทนพนั าน ้า

านวน

185,600 บาท

รวม

929,700 บาท

รวม

73,700 บาท

านวน

47,700 บาท

- พื่อ าย ป็น ินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั าน วนท้อ
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ าป)
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร า นด ินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น ินรา วัลประ าป
พนั าน วนท้อ ถิ่นใ ้ ป็นราย ายอื่น อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
นิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตร
านวน

26,000 บาท

- พื่อ าย ป็น า ้า พนั าน ้า ตามภาร ิ านวน 1
อัตรา ได้ พนั าน ้า ตา น ผช.ธร าร อ ชา
- ตาม นั ือ านั าน . ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ล วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อ ซั ซ้อม นวทา าร
านวณภาระ าใช้ ายด้าน ารบริ าร านบ ล อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

- พื่อ าย ป็น ินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้ พนั าน วน
ตาบล อ อ ชา
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาด้วย ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา อ บตรพนั าน วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไ พิ่ม ติม
ถึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

680,000 บาท

านวน

520,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
- พื่อ าย ป็น า ้า มาบริ ารตา ๆ ชน านด ลต้นไม้ นาม
ญ้า ละ วน ยอม านทา วาม ะอาด านพา นะ านไฟฟ้า
านผลิต ละพิมพ อ าร านผลิต ื่อ ารประชา ัมพันธ าน
ารว ออ บบ ละ วบ ม าร อ ร้า านตรว ละรับรอ
มาตรฐาน าน ท นิ ตา ๆ ที่ อ ชนมี วามชานาญมา วา า
ธรรม นียม ละ าใช้ ายอื่นๆ ที่ ป็นอานา น้าที่ อ อบต. ฯลฯ
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ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
- พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ พนั าน วน านวน
ตาบล ล ้า ประ าพนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตาบล ย
ไชย า รับ า บี้ย ลี้ย ดินทา าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร
อดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทา ดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน าร
ใช้ นามบิน าล ทะ บียนตา ๆ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 225 ลาดับ 23
าบาร รั ษา ละซอม ซม

40,000 บาท

านวน

120,000 บาท

รวม

176,000 บาท

านวน

10,000 บาท

านวน

70,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าซอม ซมบาร รั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
านได้ตามป ติ ละ าซอม ซมบาร รั ษายาน
พา นะ ชน มอ ตอรไซด รื่อ ปรับอา าศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ด านั าน
- พื่อ าย ป็น าซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ธ ชาติ ละ าใช้ ายอื่น ๆ
ฯลฯ
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
- พื่อ าย ป็น าวั ดไฟฟ้า ละวิทย ที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ชน ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย โ มไฟฟ้า
พร้อม า รือ ้าน ม้อ ปล ไฟฟ้า ลาโพ ไมโ รโฟน าตั้
ไมโ รโฟน ผั ด ว รตา ๆ ผ บั ับทา
ไฟ ไฟฉาย ปอตไลท ัว ร้ ไฟฟ้า รื่อ วัด วามต้านทาน
ไฟฟ้า รื่อ วัด ระ ไฟฟ้า รื่อ วัด ร ดันไฟฟ้า มาตร า รับ
ตรว ว รไฟฟ้า รื่อ ประ ไฟฟ้า รื่อ ตัด ระ ไฟฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ
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วั ด อ ร้า

านวน

50,000 บาท

านวน

20,000 บาท

านวน

6,000 บาท

านวน

20,000 บาท

รวม

800,000 บาท

รวม

800,000 บาท

านวน

800,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าซื้อวั ด อ ร้า ตา ๆ ได้ ไม้ตา ๆ น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปร ทา ี ปนซี มน อิฐ รือซี มนต
บล็อ ทราย ั ะ ี ระ บื้อ ตะป ้อน ีม ชะ ล อบ ียม
ิ่ วาน วาน ลื่อย บไ ไม้ ล็ ้น รื่อ วัด นาด
ล็ด ชน ตลับ มตร ล ดิ่ ทอน้าบาดาล ทอน้า ละอป รณ
ประปา โถ ้วม อา ล้า มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
วั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ด ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น อ รถ อบต
. ได้ น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน รื่อ น้ามัน ลอ
ลื่น น้ามัน ๊าด น้ามัน ารบี ฯลฯ
วั ด าร ษตร
- พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ด าร ษตรตา ๆ ได้ ป๋ย ยาป้อ ัน
ละ า ัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธ ัตวป
ละ ัตวน้า น้า ชื้อพันธ ัตว วั ด พาะชา อป รณใน าร ยาย
พันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ป้อ ัน
๊ พิษ ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อ าย ป็น าวั ดที่ใช้ ับ รื่อ อมพิว ตอร ชน อป รณ
บันทึ ้อมล ทปบันทึ ้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
รื่อ พิมพ ตลับผ มึ า รับ รื่อ พิมพ บบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบาร รั ษา ละปรับปร ที่ดิน ละ ิ่ อ ร้า
- พื่อ าย ป็น าบาร รั ษา ละปรับปร ที่ดิน ละ ิ่ อ ร้า ชน
ถนน อา าร อ อ ารบริ าร วนตาบล ยไชย (ราย าย พื่อใ ้
ามารถใช้ได้ตามป ติที่มีว ิน ิน วา 5,000 บาท) อยใน ผน
พัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 67 ลาดับที่ 1
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,455,100 บาท

งบลงทุน

รวม

2,455,100 บาท

รวม

2,455,100 บาท

-โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ มี นาดผิว รา ร ว้า
านวน
3.00 ม. ยาว 100.00 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 300.00
ตรม.พร้อมไ ลทา ิน ล ฉลี่ย ้า ละ 0.30 ม. (ตาม บบที่ า นด)
ริ่มตั้ ตราน ริม วยชอ ้ว ถึ บริ วณบ้านนายรั รร ้วพลศรี
มที่ 12 ซอยที่ 4 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า
72 ลาดับ 6

174,400 บาท

-โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิว รา ร ว้า 3.00 านวน
ม. ยาว 195.00 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 567.00
ตรม. พร้อมไ ลทา ิน ล ฉลี่ย ้า ละ 0.30 ม.(ตาม บบที่ า นด)
วา ทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ ปา ลิ้นรา ชั้น 3 นาด-O
0.60x1.00 ม. านวน 177 ทอน ยาวรวมบอพั 195.00 ม. พร้อม
บอพั อน รีต านวน 18.00 บอพั (ตาม บบที่ า นด) ริ่มตั้ ต
บริ วณบ้านนายมะลิ ือป ถึ บริ วณ ตถนนรถไฟ มที่ 16 บ้าน
โพธิ นอ ยาว ตาบล ยไชย อา ภอชม อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้า 237 ลาดับ 12

1,152,900 บาท

-โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ รอบ นาม ีฬาอ าร
านวน
บริ าร วนตาบล ยไชย มที่ 3 มี นาดผิว รา ร ว้า 4.00 ม.ยาว
234.00 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 3,400.00 ตรม.
พร้อมไ ลทา ิน ล ้า ละ 0.50 ม. (ตาม บบที่อบต. า นด) อย
ใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 126 ลาดับ 62

539,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้า ิ่ าธารณปโภ

-โ ร
าว
ตาบล
อยใน

ารซอม ซมพนั ั้นริม มน้านาน ริ่มตั้ ตบริ วณบ้านนา
ดือน มนมั่น ถึ บริ วณบ้านนายมนตรี ย็น ระ มที่ 3
ยไชย อา ภอช
ั วัดน ร วรร (ตาม บบที่ า นด)
ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น้า 130 ลาดับ 7

านวน

88,500 บาท

-ติดตั้ ป้ายชื่อซอยบริ วณถนนใน มบ้าน อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 77 ลาดับที่ 11

านวน

500,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

านวน

500,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

(1) พื่อ าย ป็น าใช้ าย พื่อ ริม นับ นน ารดา นิน านตาม
านวน
ลั ปรัชญา อ ศรษฐ ิ พอ พีย ระดับ รัว รือน ระดับชมชน ละ
ระดับอ รป รอ วนท้อ ถิ่นดา นินตามนโยบาย รัฐตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิ พอ พีย อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 150 ลาดับ 11 ตาม นั ือดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563

50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้า ิ่ าธารณปโภ
(1) โ ร ารปรับปร ภมิทัศน บริ วณที่ทา ารอ ารบริ าร วน
ตาบล ยไชย อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่
122 ลาดับที่ 56
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

(1) โ ร าร ัน ีฬาท้อ ถิ่น ัมพันธอา ภอชม ด้าน าร
านวน
ริม นับ นน ิ รรมด้าน าร ีฬา ีฬาประ พณี ีฬาท้อ ถิ่น พื่อ
ป็น าร ริมใ ้ ้าราช าร ประชาชน นั ศึ ษา ยาวชนได้มี
ภาพรา าย ็ ร ิตใ ้ม ็ มีน้าใ ป็นนั ีฬา มี วาม
ามั ี ตลอด น าร ริมพัฒนา ีฬา อ ั วัด อา ภอ ตาบล
ในระดับตา ๆ ใ ้มี ณภาพมี วาม ามารถใน ารมี าใช้ ายตา ๆ
ดั นี้
(1.1) าใช้ ายใน าร ัดซื้อวั ดอป รณ ีฬาตา ๆ
(1.2) าใช้ ายใน ารฝ อบรม ีฬาประ ภทตา ๆ ใ ้ ประชาชน
นั รียน ละ ยาวชนในระดับอา ภอ ระดับตาบล ละระดับ ั วัด
ชน าตอบ ทนวิทยา ร
(1.3) าใช้ ายใน าร ้า มารถยนต พื่อนานั ีฬา อ ตาบล ้า
ัน ีฬาระดับอา ภอ ละ ั วัด
(1.4) าใช้ ายตา ๆ ใน าร ัดพิธี ปิด-ปิด าร ัน ีฬาตา ๆ
(1.5) าใช้ ายตา ๆ ตามที่โ ร าร า นด โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ อ ทา ราช ารตาม บ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) น้า 194 ลาดับ 3

100,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

านวน

50,000 บาท

(3) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ัด านโ ร าร ทศ าล ินตาล โดย านวน
มี าใช้ ายประ อบด้วย า ัด ถานที่ อป รณ ัด ถานที่ า ิน
รา วัล าร ัน า ชาชด า รับ าร ด พิธี ปิด าป้าย
โ ร าร า ้า มาประ อบอา ารวา พร้อม รื่อ ดื่ม า ชา
ต็นท า ชา วที/ รื่อ ไฟ ยาย ีย าวั ดอป รณใน าร ัด
าน/ าร าธิต ารทาตาลโตนด ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรว
ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ
าร นั ีฬา ้ารวม าร ัน ีฬา อ อปท. พ.ศ.2559 (ดวน
มา )อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 204 ลาดับ 1

100,000 บาท

(4) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ัด านประ พณีลอย ระท โดยมี า านวน
ใช้ ายประ อบด้วย าวั ดอป รณใน ารอบรม ารทา ระท า
อา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าอา าร ลา วัน าวิทยา รใน าร
บรรยาย ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้
ายใน าร ัด ารฝ อบรม พ.ศ.2557 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 211 ลาดับ 2

50,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ัด านตามโ ร ารอนรั ษ
ประ พณี าร ัน รือพื้นบ้าน โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย า ัด
ถานที่ อป รณ ัด ถานที่ า ินรา วัล าถ้วยรา วัล าป้าย
โ ร าร า ้า มา ัดดอ ไม้ปะรัมพิธี า ชา ต็นท า รื่อ ไฟ
ยาย ีย ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้
ายใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ้ารวม
าร ัน ีฬา อ อปท. พ.ศ.2559 (ดวนมา ) อยใน ผนพัฒนา
ท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 211 ลาดับ 3
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(5) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ับ ลื่อน ารทอ
านวน
ที่ยว ชิ วัฒนธรรม ตาบล ยไชย บบบรณา าร โดยมี าใช้ าย
ประ อบด้วย า ัด ถานที่ อป รณ ัด ถานที่ า ้า มาไฟ
ประดับพร้อม รื่อ ปนไฟ า ชาชด า รับ าร ด พิธี ปิด า
ป้ายโ ร าร า ้า มาประ อบอา ารวา พร้อม รื่อ ดื่ม า
ชา ต็นท า ชา วที/ รื่อ ไฟ ยาย ีย าวั ดอป รณใน าร ัด
าน/ าร าธิต ารทาตาลโตนด ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรว
ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ
าร นั ีฬา ้ารวม าร ัน ีฬา อ อปท. พ.ศ.2559 (ดวน
มา )อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 204 ลาดับ 3
(6) พื่อ าย ป็น าโ ร ารอบรม ชิ ปฏิบัติ าร "มั ทศ น้อย"
โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าตอบ ทนวิทยา ร า ัด ถานที่ า
ป้ายโ ร าร า ้า มาประ อบอา าร/อา ารวา - รื่อ ดื่ม า
วั ด/ อ ารใน ารอบรม ป็นไปตามระ บียบ พื่อ ร้า อ วามร้
ละ ตรียม วามพร้อม อ มั ทศ น้อย าร ัด ารทอ ที่ยวโดย
ชมชน อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 205 ลาดับ
4

50,000 บาท

านวน

100,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ินชด ชย ัญญา บบปรับ าได้ ตาม นั ือ ( ว ) านวน
0405.2/ว 110 ล วันที่ 5 มีนา ม 2561 รื่อ ซ้อม นวทา ปฏิบัติ
ใน าร า นด ื่อนไ ลั ณฑ ัญญา บบปรับรา าได้ ( า K)
อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 139 ลาดับ 17

30,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้า ิ่ าธารณปโภ
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

(1) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ริม นับ นน
ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ วดล้อม ชน ารปล ต้นไม้
ป่าชมชน ละอนรั ษ ล น้า ตาบล ยไชย อยใน ผนพัฒนาท้อ
ถิ่น (พ.ศ.256-2565) น้า 206 ลาดับ 1

านวน

50,000 บาท

(2) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร าร ริม นับ นน
ิ รรม รั ษน้า รั ป่า รั ผนดิน ตามพระราชดารั อ พระบาท
ม ด็ พระ ้าอย ัว ละพระบรมว ษานว ศ อยใน ผนพัฒนาท้อ
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 206 ลาดับ 2

านวน

50,000 บาท

(3) พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดา นินโ ร ารอนรั ษพันธ รรม
พืชอัน นื่อ มา า พระราชดาริ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช ้า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี (ยอ อพ. ธ.) อย
ใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 207 ลาดับ 3

านวน

30,000 บาท

รวม

14,777,380 บาท

รวม

14,777,380 บาท

รวม

14,777,380 บาท

านวน

130,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย มวด
อื่นๆ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ิน มทบ อ ทนประ ัน ั ม
- พื่อ าย ป็น ิน มทบ ลั ประ ัน ั มใ ้ ับพนั าน ้า
อ อบต. ยไชย ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563 อยใน
ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 165 ลาดับ 6
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ิน มทบ อ ทน ินทด ทน

านวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทน ินทด ทน ตาม นั ือ านั าน
ประ ัน ั ม ั วัดน ร วรร ที่ นว 0030/ว 9585 ล วัน
ที่ 18 ธันวา ม 2561 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 166 ลาดับ 7
บี้ยยั ชีพผ้ อาย

านวน

11,239,080 บาท

านวน

2,656,800 บาท

านวน

108,000 บาท

พื่อ าย ราะ บี้ยยั ชีพผ้ อายตามโ ร าร ร้า ลั
ประ ันด้านรายได้ ผ้ อาย ัด รร บบ ั้นบันไดตามมติ ณะ
รัฐมนตรี านวน 12 ดือน ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563 อยใน
ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 163 ลาดับ 1
บี้ยยั ชีพ นพิ าร
- พื่อ าย ราะ บี้ยยั ชีพ นพิ ารตามโ ร าร นับ นน าร
ริม ร้า วั ดิ ารทา ั มใ ้ นพิ าร รือทพพลภาพ น
ละ 800.-บาท านวน 12 ดือน ตาม นั ือ ระทรว
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30
มิถนายน 2563 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 163 ลาดับ 2
บี้ยยั ชีพผ้ป่วย อด
พื่อ าย ราะ บี้ยยั ชีพผ้ป่วย อด านวน 18 น ๆ
ละ 500 บาท านวน 12 ดือน ตาม นั ือ ระทรว
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30
มิถนายน 2563 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 164 ลาดับ 3
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ารอ าย

านวน

200,000 บาท

- พื่อ าย ป็น าใช้ าย านั าน มทบ อ ทน ลั ประ ัน ภาพ านวน
ระดับท้อ ถิ่น รือพื้นที่อบต. ยไชย ไมน้อย วาอัตราร้อยละ 50
อ าบริ าร าธารณ อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 165 ลาดับที่ 5 ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563

200,000 บาท

ิน มทบ อ ทนบา น็ บานาญ ้าราช าร วนท้อ ถิ่น ( บท.)

238,500 บาท

- พื่อ าย ป็น า ิน ารอ าย าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอด
ป ละใ ้นา ิน ารอ ายไป าย พื่อ รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณ
ภัย ิด ึ้น รือ รณี ารป้อ ัน ละยับยั้ อน ิด าธารณภัย รือ
าดวา ะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทาปญ า
วาม ดือดร้อน อ ประชาชน ป็น วนรวมได้ ชน ารป้อ ัน
ละ ้ไ ปญ าอท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย
ล้ ภัย นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟป่า ละ มอ วัน ป็นต้น ตาม
นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ล
วันที่ 30 มิถนายน 2563
ราย ายตาม ้อผ พัน

- พื่อ าย ป็น า ิน มทบ อ ทนบา น็ บานาญ ้าราช าร วน
ท้อ ถิ่น ( บท.) ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
บา น็ -บานาญ ้าราช าร วนท้อ ถิ่น พ.ศ.2500 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติม ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ล วันที่ 30 มิถนายน 2563 อยใน ผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้า 167 ลาดับ 8

านวน

