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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2563
องค ารบริ าร นตาบ บั

ี

อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

6,827,083 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,630,920 บาท

รวม

2,139,120 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จาน น

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร นตาบ บั ี ะ
รองนาย องค ารบริ าร นตาบ บั ี ประ อบด ย
(1) คาตอบ ทนราย ดือนนาย อบต. ป็น งิน 20,400 บาท
ตอ ดือน จาน น 12 ดือน ร ม ป็น งิน 244,800บาท
(2) คาตอบ ทนราย ดือนรองนาย อบต.จาน น 2 คน
คน ะ11,220 บาท ตอ ดือน จาน น 12 ดือน
ร ม ป็น งิน 269,280 บาท
( านั งานป ัด)
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จาน น

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค ารบริ าร นตาบ บั
ี
ะรองนาย องค ารบริ าร นตาบ บั ี ประ อบด ย
(1) คาตอบ ทนพิ นาย อบต.บั ี ป็นจาน น งิน 1,750
บาท
ตอ ดือน จาน น 12 ดือน ร ม ป็นจาน น งิน 21,000 บาท
(2) คาตอบ ทนพิ รองนาย อบต.บั ี จาน น 2 คน ๆ
ะ 880 บาท
ตอ ดือน จาน น 12 ดือน ร ม ป็น งิน 21,120 บาท
( านั งานป ัด)
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งินคาตอบ ทนพิ

นาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนพิ นาย องค ารบริ าร นตาบ บั ี ะ
รองนาย องค ารบริ าร นตาบ บั ี ประ อบด ย
(1) คาตอบ ทนพิ นาย อบต.บั ี ป็นจาน น งิน 1,750
บาท
ตอ ดือน จาน น 12 ดือน ร ม ป็นจาน น งิน 21,000 บาท
(2) คาตอบ ทนพิ รองนาย อบต.บั ี จาน น 2 คน ๆ
ะ 880 บาท
ตอ ดือน จาน น 12 ดือน ร ม ป็น งิน 21,120 บาท
( านั งานป ัด)
งินคาตอบ ทน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย องค าร
บริ าร นตาบ
พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทนราย ดือน า รับตา นง ขานุ ารนาย องค าร
บริ าร
นตาบ บั ี จาน น 12 ดือนๆ ะ 7,200 บาท
ป็นจาน น งิน 86,400 บาท
( านั งานป ัด)

จาน น

42,120 บาท

จาน น

86,400 บาท
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง นทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาองค ารบริ าร นตาบ บั
ี
ดือน ะ11,220บาท จาน น12 ดือน ป็นจาน น งิน 134,640
บาท
2.คาตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภา
องค ารบริ าร นตาบ บั ี ดือน ะ 9,180บาท จาน น12
ดือน
ป็นจาน น งิน 110,160 บาท
3.คาตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภาองค ารบริ าร นตาบ บั
ี
ดือน ะ 7,200 บาทตอคน ป็นจาน น งิน 1,123,200 บาท
4.คาตอบ ทนราย ดือน า รับตา นง ขานุ าร ภา
องค ารบริ าร นตาบ บั ี จาน น 12 ดือน
ดือน ะ 7,200 บาท ป็นจาน น งิน 86,400 บาท
( านั งานป ัด)

จาน น

1,454,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบอัตรา า ัง3ปี
(พ. .2561-2563) ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน
าร ื่อนระดับของพนั งาน นตาบ
ประ อบด ย
1) ตา นง ป ัดองค ารบริ าร นตาบ
จาน น 1
อัตรา
2) ตา นง รองป ัดองค ารบริ าร นตาบ
จาน น 1
อัตรา
3) ตา นง ั นา านั ป ัด อบต
.
จาน น 1 อัตรา
4) ตา นง นั ิ คราะ น ยบาย ะ
ผน
จาน น 1 อัตรา
5) ตา นง นั จัด ารงานทั่
ป
จาน น 1 อัตรา
6) ตา นง นั ทรัพยา ร
บุคค
จาน น 1 อัตรา
7) ตา นง จาพนั งาน
ธุร าร
จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563) ของอบต.บั ี
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ พ. .2559
( านั งานป ัด)

รวม

3,491,800 บาท

จาน น

2,498,900 บาท
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งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น
1. งินประจาตา นงผบริ าร รือ งินประจาตา นง ิชาชีพ
ตาม ั ณฑที่ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด
ประ อบด ย
1) ตา นง ป ัดองค ารบริ าร น
ตาบ
จาน น 1 อัตรา
(ประ ภทบริ ารทองถิ่นระดับตน) จาน น 12 ดือน
ดือน ะ 4,000 บาท ตั้ง ป็น งินจาน น 48,000 บาท
2) ตา นง รองป ัดองค ารบริ าร น
ตาบ
จาน น 1 อัตรา
(ประ ภทบริ ารทองถิ่นระดับตน) จาน น 12 ดือน
ดือน ะ 3,500 บาท ตั้ง ป็น งินจาน น 42,000 บาท
3) ตา นง ั นา านั ป ัด อบต
.
จาน น 1 อัตรา
(ประ ภทอาน ย ารทองถิ่นระดับตน) จาน น12 ดือน
ดือน ะ 3,500 บาท ตั้ง ป็น งินจาน น 42,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563) ของ อบต.บั ี
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ ( พิ่ม ติม) พ. .2559
ง ันที่ 3 พฤ ภาคม 2559
( านั งานป ัด)

จาน น

132,000 บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ประ อบด ย
1) ตา นง ผช ยนั ิ คราะ น ยบาย ะ
ผน
จาน น 1 อัตรา
2) ตา นง ผช ย จาพนั งาน
ธุร าร
จาน น 1 อัตรา
3) ตา นง พนั งานขับรถ
ยนต
จาน น 1 อัตรา
4) ตา นง คนงานทั่
ป
จาน น 3 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563) ของ อบต.บั ี
(2) บัญชีอัตราคาตอบ ทนพนั งานจางตามประ า คณะ
รรม าร
างพนั งาน นตาบ รื่อง มาตรฐานทั่ ป ี่ย ับพนั งาน
จาง
ง ันที่ 29 ันยายน พ. .2558
( านั งานป ัด)

จาน น

800,900 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จาน น

60,000 บาท

รวม

1,130,863 บาท

รวม

341,863 บาท

จาน น

146,863 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา รือ งิน พิ่มอื่นของพนั งานจางตาม
ภาร ิจ
ะพนั งานจางทั่ ป
ประ อบด ย
1) ตา นง ผช ย จาพนั งานธุร าร
จาน น 1
อัตรา
2) ตา นง พนั งานขับรถยนต
จาน น 1
อัตรา
3) ตา นง คนงานทั่ ป
จาน น 3
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ของ องค ารบริ าร นตาบ บั ี
(2) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ
าร า นดมาตรฐานทั่ ป ี่ย ับ ั ณฑd
าร พนั งาน นตาบ จาง ะพนั งานจาง
ขององค ารบริ าร นตาบ
ดรับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา (ฉบับที่ 2)
ง ันที่ 18 มิถุนายน พ. .2558
( านั งานป ัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคค ที่ ดรับ าร ตงตั้ง
ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อจัดจาง ะบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯ ฯ
ตั้ง ป็น งินจาน น 20,000 บาท
2. คาตอบ ทนคณะ รรม าร าร ือ ตั้งทองถิ่น ฯ ฯ
ตั้ง ป็น งินจาน น 20,000 บาท
2. คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ คณะอนุ รรม าร อบ
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ตั้ง ป็น งินจาน น 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน
คณะ รรม าร อบ อนุ รรม าร อบ รือ จา นาที่ที่อบต. ตง
ตั้ง
มี นาที่ดา นิน าร อบ คณะ รรม าร อบ นค ามผิด ะ มิด
3. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
ตั้ง ป็น งินจาน น 86,863 บาท พื่อจาย ป็น งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
พนั งาน นตาบ ะพนั งาน
จาง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ
าร
พั ดุภาครัฐ พ. .2560
(2) นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
ง ันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาตอบ
ทน
บุคค รือคณะ รรม าร
(3) ระ บีบบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย ารคัด ือ
พนั งาน
ะ จางของอปท (ฉบับที2่ ) พ. .2558 ง ันที่ 24
มิถุนายน 2558
(4) ระ บียบ ระทร งมท. าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อปท.อาจจาย ดพ. .2559
(5) ระ บียบ ระทร งมท. าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของอปท. พ. .2557
(6) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ รื่อง า นด
งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี
า รับพนั งาน นตาบ จาง ะพนั งานจางของอบต. พ
. .2558
ง ันที่ 29 ม ราคม 2558
( านั งานป ัด)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

5,000 บาท
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พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร พนั งาน น
ตาบ
ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ มท 0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2559
( านั งานป ัด)
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชาบานของพนั งาน นตาบ ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2551
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช ารทองถิ่น พ. . 2548 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4
พ. .2562 ประ า ณ ันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ที่ มท 0808.2/ 5862
ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559 รื่อง ั ณฑ ะ ิธี าร ี่ย ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบานของขาราช าร นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

150,000 บาท
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งินช ย

ือ าร ึ าบุตร

จาน น

40,000 บาท

รวม

271,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ซึ่งมี ิทธิ
บิ งิน
ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราช ฤ ฎี า งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร พ.
.2523
ะที่ ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ. .2554
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับบุตร
พนั งาน นทองถิ่น พ. .2541 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.
.2549
(3) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0422.3/ 257
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร
ึ า
ะคา า รียน
(4) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย าร บิ จาย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ
าร ึ าบุตร พ. .2560
( านั งานป ัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
1. คาถาย อ าร ,คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ,คาซั ฟอ ,
คา าจัด ิ่งปฏิ ,คาระ างบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน (ย นคา
ชาบาน),
คา ฆ ณา ะ ผย พร (รายจาย ี่ย ับ ารจาง มา ฆ ณา
ะ
ผย พรขา ารทาง ิทยุ ระจาย ียง ทรทั น รงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ คาธรรม นียมตางๆ) คา บี้ยประ ัน ,คา ชจาย น
าร
ดา นินคดีตามคาพิพา า ,คาจาง มาบริ าร คาติดตั้ง ฟฟา,
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คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้ง ทร ัพท ,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ,
คาจาง มา รงงาน รือจาง รงงานราย ัน คาจาง าร จจาน น
ุนัข ะ ม ภาย นตาบ บั ี ย พ าร จชื่อ ุนัข ะ ม
ะ จาของ
งานผ ิต ื่อ ารประชา ัมพันธ งานพัฒนาระบบขอม าร น ท
คาจาง มาทาของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ที่ มท 0893.4
/ 293
ง ันที่ 26 ุมภาพันธ 2557 รื่อง ารจัด ิจ รรม ชิง ราง รรค
นช ง
ปิดภาค รียนฤดรอน
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0891.4/ 569 ง ันที่ 14 มีนาคม 2551 รื่อง ารจาง
นั รียน นั ึ า ทางาน นช งปิดภาค รียน รือ ัน ยุดราช าร
พื่อปอง ัน ะ ขปัญ า ังคม ฯ ฯ
(3) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(4) นัง ือที่ มท 0808.2/ 1536 ง ันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ั ณฑ ะอัตราคา ชจายประ อบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจาปี น ั ณะคา ช อย ั ดุ ะคา าธารณป ภค
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร
พื่อจาย ป็น
1. คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของข ัญ คาพิมพ อ าร คา ชจาย
ที่ ี่ย นื่อง น าร ี้ยงรับรองร มทั้งคาบริ าร ะคา ชจายอื่น
ซึ่งจา ป็นตองจายที่ ี่ย ับ ารรับรอง น ารรับรองตอนรับบุคค

จาน น

40,000 บาท
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รือคณะบุคค ที่ ป
นิ ท งาน ตร จงาน รือ ยี่ยมชม รือทั น ึ าดงาน ะ จา
นาที่
ที่ ี่ย ของ ซึ่งร มตอนรับบุคค รือคณะบุคค ฯ ฯ
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,000 บาท
2. คาอา าร คา ครื่องดื่มตางๆ ครื่อง ช น าร ี้ยงรับรอง ะ
คาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็นตองจายที่ ี่ย ับ าร ี้ยงรับรอง น าร
ประชุม ร มถึง
ผ ขาร มประชุมอื่นๆ ะ จา นาที่ที่ ี่ย ของซึ่ง ขาร ม
ประชุม น าร
ประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่
ด
รับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ของ
ระทร งม าด ทย รือ ารประชุมระ าง อปท. ับอปท. รือ
อปท.
ับรัฐ ิ า ิจ รือ อ ชน ฯ ฯ ตั้ง ป็น งินจาน น 30,000
บาท
3. คา ชจาย นพิธีทาง า นา/รัฐพิธี พื่อจาย ป็นคา ชจาย า รับ
พิธี
ทาง า นา พิธี าร ัน าคัญตางๆ ชน คาของข ัญ พ ง
มา า พานพุม
ชอดอ ม น ารจัด ิจ รรมตางๆ ฯ ฯ
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือที่ มท 0808.4/ 2381 ง ันที่ 28 ร ฎาคม 2548
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
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คา ชจาย ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ ราชอาณาจั ร จาน น
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ
ราชอาณาจั ร ชนคา บี้ย ี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผานทางด นพิ คา
ธรรม นียม น าร ช นามบิน
คา งทะ บียนตางๆ ที่จา ป็น น าร ดินทาง ปราช ารของคณะผ
บริ าร มาชิ ภา พนั งาน นตาบ จางประจา ะ
พนั งานจาง
ที่ ดินทาง ปประชุม อบรม ัมมนา ดงาน รือ ปติดตอ
ราช าร ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น าร ดินทาง
ปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 ข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 3 พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)
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คา ชจาย น ารจัด าร ือ ตั้งทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น าร ือ ตั้งทองถิ่น ฯ ฯ
2. คาตอบ ทนคณะ รรม าร าร ือ ตั้ง ฯ ฯ
3. คา ชจายอื่น ดที่ ี่ย ของ ับ ารจัด าร ือ ตั้งทองถิ่น ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0890.4/ 3675
ง ันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซอม น ทางปฏิบัติ
ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นคา ชจาย น ารดา นิน าร ือ ตั้ง
ทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ิธี ารงบประมาณของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2541
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 67 ขอ7
( านั งานป ัด)

จาน น

30,000 บาท
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ครง ารถายทอดองคค ามรที่มีอย นตั บุคค
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารถายทอดองคค ามรที่
มีอย
นตั บุคค ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ คา
มนาคุณ
ิทยา ร คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา
ของข ัญ
รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะรายจายอื่นๆที่จา
ป็น ะ
ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 70 ขอ 14
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท
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ครง ารป ปอง ถาบัน าคัญของชาติ
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารป ปอง ถาบัน าคัญ
ของชาติ ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ
คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุดที่ มท 0310.4/ 1503
ง ันที่ 17 มิถุนายน 2557 รื่อง น ทาง ารดา นิน ารตาม
ภาร ิจ
ารป ปอง ถาบัน าคัญของชาติ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0310.4/ 2128
ง ันที่ 31 ร ฎาคม 2557 รื่อง ารป ปอง ถาบัน าคัญของ
ชาติ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(6) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 66 ขอ 5
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท
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ครง ารพัฒนา ั ยภาพผบริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน น จาน น
ตาบ พนั งานจาง ะผนาชุมชนที่ปฏิบัติ นาที่ตามภาร ิจของอบ
ต.
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารพัฒนา ั ยภาพผ
บริ าร
มาชิ ภา พนั งาน นตาบ พนั งานจาง ะผนาชุมชน ที่ ด
รับ
คา ั่ง ตงตั้งจา องค ารบริ าร นตาบ บั ี พื่อพัฒนา
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ
คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร
าง
ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ าร
ตางๆ
ะรายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 70 ขอ 15
( านั งานป ัด)

นา : 17/167

40,000 บาท

นา : 18/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ครง ารอบรมคุณธรรม ะจริยธรรม
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารอบรมคุณธรรม ะ
จริยธรรม
ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ คา มนาคุณ
ิทยา ร
คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ
รือ
ของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะรายจายอื่นๆที่จา
ป็น ะ
ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 65 ขอ 2
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ครง ารอบรม ัมมนา ชิงปฏิบัติ ารจัดทางบประมาณประจาปีอยาง จาน น
มี นร ม
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร
จัดทา
งบประมาณประจาปีอยางมี นร ม ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุ
อุป รณ
ารจัดอบรม คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คา ชาที่พั คา
อา าร
คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง
มาบริ าร
ตางๆ ะรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 71 ขอ 16
( านั งานป ัด)

นา : 19/167

3,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ครง ารอบรม ค ามร ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น พื่อ ารพัฒนา จาน น
ทองถิ่นอยางยั่งยืน ะมีประ ิทธิภาพ
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารอบรม ค ามร ารจัด
ทา
ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) พื่อ ารพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
ะมีประ ิทธิภาพ ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ น ารจัด
อบรม
คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ
ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะรายจาย
อื่นๆ
ที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 71 ขอ17
( านั งานป ัด)

นา : 20/167

3,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ครง ารอบรม ค ามร ี่ย บั ารปอง นั ะปราบปราม าร
จาน น
ทุจริต ับผบริ าร มาชิ ภา อบต. ะพนั งาน น ัง ัด อบต
.บั ี
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย ารดา นินงานตาม ครง ารอบรม ค ามร ี่ย ับ
าร
ปอง ัน ะปราบปราม ารทุจริต ับผบริ าร มาชิ ภาอบต
.
ะพนั งาน น ัง ัด อบต.บั ี ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุ
อุป รณ
คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร
าง ะ
ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ าร
ตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 69 ขอ 13
( านั งานป ัด)

นา : 21/167

10,000 บาท

นา : 22/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็น
1. คาบารุงรั า ะซอม ซม พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของ
ที่ ช น ารบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน ามารถ ชงาน
ดตามป ติ ะ ารจางผรับจางดา นิน าร รือ ารจาง มา รง
งาน
ชน คาซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑตางๆ ชน ต ต๊ะ คอมพิ ตอร
รถจั รยานยนต รถยนต ถนน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 3523 ง ันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 3886 ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
( านั งานป ัด)

จาน น

30,000 บาท

นา : 23/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ านั งาน รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ ฯ ฯ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

รวม

290,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

นา : 24/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:13

ั ดุ ฟฟา ะ ิทยุ
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ฟฟา ะ ิทยุ รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร ม
ถึง
รายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

15,000 บาท

นา : 25/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุงานบานงานครั
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุงานบานงานครั รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน ม
ยืนนาน ิ้น ป ือง
มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจาย
ดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

30,000 บาท

นา : 26/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุยานพา นะ ะขน ง
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุยานพา นะ ะขน ง รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน
มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ า
อัน ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 27/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อจาย ป็น
1. คาน้ามันดี ซ บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ า รับรถยนต น
าง
รถจั รยานยนต อบต. รถบรรทุ น้าดับ พ ิงอ น ประ งค ะ
า รับ ครื่องตัด ญา ครื่อง บน้า ครื่องพน มอ ค ันฯ ฯ ป็น
ตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่มท 0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

150,000 บาท

นา : 28/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ิทยา า ตร ด น้ายา รือ าร คมี าจัด น้ายุง
าย
ทราย ค ือบ าร คมี ต อดจนน้ายาตางๆ ถุง
มือ นา า (Mark)
รือ ั ดุปอง ันพิ จา ารพน มอ ค ัน ัคซีนปอง ัน
รคพิ ุนัขบา ยาคุม า นิด า รับ ัต ชุดตร จปั า ะ
คมีภัณฑดับ พ ิง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่มท 0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 29/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร จัดซื้อ รือจัด า ั ดุ ฆ ณา ะ
ผย พร ชน ผนพับประชา ัมพันธ ผนซีดี ผนปาย มม มรี่
ารด
ฯ ฯ ะรายจายที่ ี่ย ของ ับ ั ณะรายจาย ม ดนี้ รายจาย
พื่อ
ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตาม
ป ติ
มีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ
ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้งฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

15,000 บาท

นา : 30/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ ขอม ั พิมพต ับผง
มึ
า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ มา ฯ ฯ
ะรายจายอื่นที่จา ป็น ี่ย นื่อง ับ ั ณะรายจาย ม ด
นี้ รายจาย
พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือ
ตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน
ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
ประ ันภัย
คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

นา : 31/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

228,000 บาท

จาน น

170,000 บาท

ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)
คาน้าประปา คาน้าบาดา
จาน น

10,000 บาท

คา ฟฟา
พื่อจาย ป็น
1. คา ฟฟา น านั งาน/ นที่ าธารณะ รือ อาคาร ถานที่ที่อย
น
ค ามด รับผิดชอบขององค ารบริ าร นตาบ บั ี ฯ ฯ

พื่อจาย ป็น
1. คาน้าประปาที่ ชภาย นบริ ณที่ทา ารอาคาร านั งาน
องค ารบริ าร นตาบ บั ี ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น
ด นที่ ุด ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

นา : 32/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบริ าร ทร ัพท
พื่อจาย ป็น
1. คา ทร ัพทพื้นฐาน คา ทร ัพท ค ื่อนที่ ฯ ฯ ะ มาย
ค าม
ร มถึงคา ชจาย พื่อ ด ชบริ ารดัง า ะคา ชจายที่ ิดขึ้น
ี่ย ับ าร ชบริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ข
ทร ัพท
คาบารุงรั า าย ัญญาณ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

8,000 บาท

นา : 33/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบริ าร ปร ณีย
พื่อจาย ป็น
1. คา ปร ณีย,คาธนาณัติ,คาด งตรา ปร ณียา ร,คา ชาต
ปร ณีย,
คาธรรม นียม าร อน งิน นระบบบริ าร าร งิน ารค ังภาครัฐ
บบอิ ็ ทรอนิ (GFMIS) ,คาธรรม นียม าร งจด มาย ง
ทะ บียน
า รับติดตอประ านงานขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
ะ
รายจายอื่นที่จา ป็นที่ ี่ย นื่อง ับ ั ณะรายจาย ม ดนี้
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 34/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบริ าร ื่อ าร ะ ทรคมนาคม
พื่อจาย ป็น
1. คาบริ าร ื่อ าร ะ ทรคมนาคม ชน คา ทรภาพ ( ทร าร)
คา ท ซ คา ิทยุติดตามตั คา ิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดา
ทียม
คา ชจาย ี่ย ับ าร ชระบบอิน ทอร น็ตร มถึงอิน ทอร น็ต
ารด
ะคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค บิ้ ที ี คา ชาชอง ัญญาณ ดา
ทียมฯ ฯ
ป็นตน ะ มายค ามร มถึงคา ชจาย พื่อ ด ชบริ ารดัง
า
ะคา ชจายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ าร ชบริ าร ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

35,000 บาท

นา : 35/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

7,800 บาท

รวม

7,800 บาท

จาน น

2,800 บาท

ครุภัณฑคอมพิ ตอร
อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card Reader) ราคา
700 บาท จาน น 4 ครื่อง
พื่อจาย ป็น
1. อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card Reader)
ราคา ครื่อง ะ 700 บาท จาน น 4 ครื่อง
ตั้ง ป็น งินจาน น 2,800 บาท
คุณ ั ณะพื้นฐาน
- ามารถอาน ะ ขียนขอม นบัตร บบ
อ น ประ งค(Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ด
- มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ า มนอย า 4.8 MHz
- ามารถ ชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ด
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ ช รง
ดัน
ฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts ะ1.8 Volts ด ป็นอยางนอย
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร
ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ง ันที่ 15 มีนาคม 2562
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ผ 03
( านั งานป ัด)

นา : 36/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็น
1.คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ พื่อจาย ป็นรายจายซอม
ซมบารุงรั า ครง รางของครุภัณฑขนาด ญ ชน ครื่องจั ร
ยานพา นะ ฯ ฯ ซึ่ง มร มถึงคาซอมบารุงตามป ติ รือคา
ซอม าง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0809.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 37/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบรายจ่ายอื่น

รวม

11,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

11,000 บาท

จาน น

11,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ป็น
1. คาจาง น ารจัดทา าร าร จค ามพึงพอ จของผรับบริ าร
ของ
องค ารบริ าร นตาบ บั ี คาจางที่ปรึ า ิจัย ประ มินผ
รือ
พัฒนาระบบตาง ารติดตามประ มินผ ค ามพึงพอ จ ซึ่งมิ ช พื่อ
าร
จัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ/ ิ่ง อ ราง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 7120
ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559 รื่อง ั ณฑ าร บิ จายจาง มา
บริ ารขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

นา : 38/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบเงินอุดหนุน

รวม

46,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

46,500 บาท

จาน น

20,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง นทองถิ่น
อุด นุน ท บา ตาบ ปา อดา
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุน ท บา ตาบ ปา อดา อา ภอ ม า จัง ัด
ชียงราย
( ครง าร นยปฏิบัติ ารร ม น ารช ย ือประชาชนของ
องค ร
ป ครอง นทองถิ่น ( ถานที่ าง) นพื้นที่อา ภอ ม า ประจา
ปี
งบประมาณ พ. .2563)
ตาม นัง ือ านั งาน ท บา ตาบ ปา อดา ที่ ชร 54401
/ 077
ง ันที่ 29 พฤ ภาคม 2562 รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ตั้ง ป็น งิน 20,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง
นทองถิ่น พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชน
ตามอานาจ นาที่ขององค รป ครองทองถิ่น พ. .2560 ะที่
ข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. .2561
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 73 ขอ21
( านั งานป ัด)

นา : 39/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
ตั้ง ป็น งินจาน น 26,500 บาท ประ อบด ย 4 ครง าร ดังนี้
1) ครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ ะถ าย ดุดี นื่อง น
รา
ัน ฉ ิมพระชนมพรร าพระบาท ม ด็จพระ จาอย ั ฯ
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,500 บาท
2) ครง ารจัด ิจ รรม ันปิยม าราช
ตั้ง ป็น งินจาน น 1,000 บาท
3) ครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ ะถ าย ดุดี นื่อง น
รา
ัน ฉ ิมพระชนมพรร า ม ด็จพระนาง จา ุทิดา พัชร ุธาพิม
ั ณ
พระบรมราชินี
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,000 บาท
4) ครง ารดา นิน าร ะ นับ นุน ารดา นินงานจัด ิจ รรม
ม ชนของอา ภอ ม า ประจาปีงบประมาณ 2563
ตั้ง ป็น งินจาน น 15,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชน
ตามอานาจ นาที่ขององค รป ครองทองถิ่น พ. .2560 ะที่
ข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. .2561
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 75 ขอ24
( านั งานป ัด)

จาน น

26,500 บาท

นา : 40/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบอัตรา า ัง 3ปี
(พ. .2561-2563) ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน
าร ื่อนระดับของพนั งาน นตาบ
ประ อบด ย
1) ตา นง ผอาน ย าร องค ัง
จาน น 1 อัตรา
2) ตา นง นั ิชา าร งิน ะบัญชี
จาน น 1 อัตรา
3) ตา นง นั ิชา ารค ัง
จาน น 1 อัตรา
4) ตา นง จาพนั งานพั ดุ
จาน น 1 อัตรา
5) ตา นง จาพนั งานจัด ็บราย ด
จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ พ. .2559
( องค ัง)

รวม

2,275,602 บาท

รวม

1,992,000 บาท

รวม

1,992,000 บาท

จาน น

1,630,000 บาท

นา : 41/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินประจาตา นง

จาน น

42,000 บาท

จาน น

296,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินประจาตา นงผบริ าร รือ งินประจาตา นง ิชาชีพ
ตาม ั ณฑที่ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด
ประ อบด ย
1) ตา นง ผอาน ย าร องค ัง
จาน น 1 อัตรา
(ประ ภทอาน ย ารทองถิ่น ระดับตน) จาน น 12 ดือน
ดือน ะ 3,500 บาท ตั้ง ป็น งินจาน น 42,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ ( พิ่ม ติม) พ. .2559
ง ันที่ 3 พฤ ภาคม 2559
( องค ัง)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ประ อบด ย
1) ตา นง ผช ย จาพนั งานธุร าร
จาน น 1
อัตรา
2) ตา นง ผช ย จาพนั งานจัด ็บราย ด
จาน น 1
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบ ทนพนั งานจางตามประ า คณะ
รรม าร
างพนั งาน นตาบ รื่อง มาตรฐานทั่ ป ี่ย ับพนั งาน
จาง
ง ันที่ 29 ันยายน พ. .2558
(2) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
( องค ัง)

นา : 42/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จาน น

24,000 บาท

รวม

283,602 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา รือ งิน พิ่มอื่นของพนั งานจางตาม
ภาร ิจ
ะพนั งานจางทั่ ป ประ อบด ย
1) ตา นง ผช ย จาพนั งานธุร าร
จาน น 1
อัตรา
2) ตา นง ผช ย จาพนั งานจัด ็บราย ด
จาน น 1
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ
าร า นดมาตรฐานทั่ ป ี่ย ับ ั ณฑ าร
พนั งาน นตาบ จาง ะพนั งานจางของ
องค ารบริ าร นตาบ ดรับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา
(ฉบับที่ 2) ง ันที่ 18 มิถุนายน พ. .2558
(2) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
( องค ัง)
งบดาเนินงาน

นา : 43/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น

รวม

208,602 บาท

จาน น

55,602 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคค ที่ ดรับ าร ตงตั้ง
ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อจัดจาง ะบริ ารพั ดุภาครัฐ
ตั้ง ป็น งินจาน น 10,000 บาท
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
ตั้ง ป็น งินจาน น 45,602 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
พนั งาน นตาบ ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจาง
ทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
ง ันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาตอบ
ทน
บุคค รือคณะ รรม าร
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งิน
ประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่นอาจจาย ด
พ. .2559
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2557
(4) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ
รื่อง า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี
ั ณะ
ป็น งินราง ั ประจาปี า รับพนั งาน นตาบ จาง ะ
พนั งานจางขององค ารบริ าร นตาบ พ. .2558
ง ันที่ 29 ม ราคม 2558
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องค ัง)

นา : 44/167

นา : 45/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พื่อจาย ป็น
1.คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร พนั งาน น
ตาบ
ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ มท 0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทร งมท. าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารของอปท.พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งมท. ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
( องค ัง)

จาน น

5,000 บาท

นา : 46/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชาบานของพนั งาน นตาบ ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2551
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช ารทองถิ่น พ. . 2548 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4
พ. .2562 ประ า ณ ันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ที่ มท 0808.2/ 5862
ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559 รื่อง ั ณฑ ะ ิธี าร ี่ย ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบานของขาราช าร นทองถิ่น
( องค ัง)

จาน น

108,000 บาท

นา : 47/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินช ย

ือ าร ึ าบุตร

จาน น

40,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ซึ่งมี ิทธิ บิ
งิน
ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราช ฤ ฎี า งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร พ.
.2523
ะที่ ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ. .2554
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับบุตร
พนั งาน นทองถิ่น พ. .2541 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.
.2549
(3) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0422.3/ 257
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร
ึ า
ะคา า รียน
(4) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย าร บิ จาย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ
าร ึ าบุตร พ. .2560
( องค ัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
1. คาถาย อ าร ,คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ,คาซั ฟอ ,
คา าจัด ิ่งปฏิ ,คาระ างบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน(ย นคา ชา
บาน),
คา ฆ ณา ะ ผย พร (รายจาย ี่ย ับ ารจาง มา ฆ ณา
ะ
ผย พรขา ารทาง ิทยุ ระจาย ียง ทรทั น รงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ คาธรรม นียมตางๆ) คา บี้ยประ ัน ,คา ชจาย น
าร
ดา นินคดีตามคาพิพา า ,คาจาง มาบริ าร คาติดตั้ง ฟฟา,

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

นา : 48/167

คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้ง ทร ัพท ,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ,
คาจาง มา รงงาน รือจาง รงงานราย ัน งานผ ิต ื่อ
ารประชา ัมพันธ งานพัฒนาระบบขอม าร น ท
คาจาง มาทาของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ที่ มท 0893.4
/ 293
ง ันที่ 26 ุมภาพันธ 2557 รื่อง ารจัด ิจ รรม ชิง ราง รรค
นช งปิดภาค รียนฤดรอน
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0891.4/ 569 ง ันที่ 14 มีนาคม 2551
รื่อง ารจางนั รียน นั ึ า ทางาน นช งปิดภาค รียน รือ
ัน ยุดราช าร พื่อปอง ัน ะ ขปัญ า ังคม ฯ ฯ
(3) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(4) นัง ือที่ มท 0808.2/ 1536 ง ันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ั ณฑ ะอัตราคา ชจายประ อบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจาปี น ั ณะคา ช อย ั ดุ ะคา าธารณป ภค
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องค ัง)

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คา ชจาย ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ ราชอาณาจั ร จาน น

20,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั
คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผานทางด นพิ
คาธรรม นียม น าร ช นามบิน คา งทะ บียนตางๆ ที่จา ป็น
น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภาอบต.
พนั งาน นตาบ จางประจา ะพนั งานจาง ที่ ดินทาง
ปประชุม อบรม ัมมนา ดงาน รือ ปติดตอราช าร
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งมท. าด ยคา ชจาย น าร ดินทาง ป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3
พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งมท. าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งมท. ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
( องค ัง)

นา : 49/167

นา : 50/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร ผย พรค ามร รื่อง ารชาระภา ี คาธรรม นียม ะ บ
อนุญาตตาม ฏ มาย
พื่อจาย ป็น
1.คา ชจาย น ารดา นิน ครง าร ผย พรค ามร รื่อง ารชาระ
ภา ี
คาธรรม นียม ะ บอนุญาตตาม ฎ มายจาย ป็นคาปาย คา ั ดุ
อุป รณ คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร
าง
ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ าร
ตางๆ
ะรายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งมท. าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งมท. ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 76 ขอ 26
( องค ัง)

จาน น

10,000 บาท

นา : 51/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็น
1. คาบารุงรั า ะซอม ซม พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของ
ที่ ช น ารบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน ามารถ ชงาน
ดตามป ติ ะ ารจางผรับจางดา นิน าร รือ ารจาง มา รง
งาน
ชน คาซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑตางๆ ชน ต ต๊ะ คอมพิ ตอร
รถจั รยานยนต รถยนต ถนน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 3523 ง ันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
( องค ัง)

จาน น

10,000 บาท

นา : 52/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

รวม

20,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ านั งาน รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ ฯ ฯ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่มท 0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องค ัง)

ั ดุคอมพิ ตอร

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ ขอม ั พิมพต ับผง
มึ
า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ มา ฯ ฯ
ะรายจายอื่นที่จา ป็น ี่ย นื่อง ับ ั ณะรายจาย ม ด
นี้ รายจาย
พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือ
ตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน
ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
ประ ันภัย
คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องค ัง)

นา : 53/167

นา : 54/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

คาบริ าร ปร ณีย

จาน น

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คา ปร ณีย,คาธนาณัติ,คาด งตรา ปร ณียา ร,คา ชาต
ปร ณีย,
คาธรรม นียม าร อน งิน นระบบบริ าร าร งิน ารค ังภาครัฐ
บบอิ ็ ทรอนิ (GFMIS) ,คาธรรม นียม าร งจด มาย ง
ทะ บียน
า รับติดตอประ านงานขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
ะ
รายจายอื่นที่จา ป็นที่ ี่ย นื่อง ับ ั ณะรายจาย ม ดนี้
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องค ัง)

นา : 55/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบอัตรา า ัง 3
ปี ของ อบต.บั ี ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน ื่อน
ระดับของ
พนั งาน นตาบ
ประ อบด ย
1. ตา นง จาพนั งานปอง ัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี(พ. .2561-2563) ของ อบต.บั ี
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ พ. .2559
( านั งานป ัด)

รวม

471,000 บาท

รวม

286,000 บาท

รวม

286,000 บาท

จาน น

286,000 บาท

นา : 56/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคค ที่ ดรับ าร ตงตั้ง
คาตอบ ทนอปพร. ตั้ง ป็น งินจาน น 60,000 บาท
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
ตั้ง ป็น งินจาน น 25,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ
าร
พั ดุภาครัฐ พ. .2560
(2) นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
ง ันที่ 6 ันยายน 2561
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งิน
ประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่นอาจจาย ด
พ. .2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2557
( านั งานป ัด)

รวม

185,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จาน น

85,000 บาท

นา : 57/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

5,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
พนั งาน นตาบ ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจาง
ทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 2409 ง ันที่ 17
พฤ จิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2559
( านั งานป ัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร
พื่อจาย ป็น
1. คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของข ัญ คาพิมพ อ าร คา ชจาย
ที่ ี่ย นื่อง น าร ี้ยงรับรองร มทั้งคาบริ าร ะคา ชจายอื่น
ซึ่งจา ป็นตองจายที่
ี่ย ับ ารรับรอง น ารรับรองตอนรับบุคค รือคณะบุคค ที่
ป
นิ ท งาน ตร จงาน รือ ยี่ยมชม รือทั น ึ าดงาน ะ จา
นาที่
ที่ ี่ย ของ ซึ่งร มตอนรับบุคค รือคณะบุคค
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือที่ มท 0808.4/ 2381 ง ันที่ 28 ร ฎาคม 2548
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

นา : 58/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารปอง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนช ง ท า ปี ม
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารอบรม ัมมนา ประชุม ิจ รรมรณรงคปอง ัน
ะ ขปัญ าอุบัติ ตุทางถนน ดย ป็นคา ชจาย น ิจ รรม
ารดา นินงานตั้งจุดบริ ารนั ทอง ที่ย ะประชาชนตาบ บั
ี
นช ง ท า ปี ม ดยจาย ป็นคา ชจาย ี่ย ับ าร ช
ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง
ขียน
ะอุป รณ คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ะ
ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา
ตอบ ทน ิทยา ร คาปาย ครง าร คา ชจายอื่นที่จา ป็น น าร
ฝึ อบรม
า รับ ารจัดทา ครง ารปอง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนช ง
ท า
ปี ม
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 77 ขอ2
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 59/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารปอง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนช ง ท า ง รานต
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารอบรม ัมมนา จัดประชุม จัด ิจ รรมรณรงค
ปอง ัน
ะ ขปัญ าอุบัติ ตุทางถนน ดย ป็นคา ชจาย น ิจ รรม
ารดา นินงานตั้งจุดบริ ารนั ทอง ที่ย ะประชาชนตาบ บั
ี
นช ง ท า ง รานต ดยจาย ป็นคา ชจาย ี่ย ับ าร ช
ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง
ขียน
ะอุป รณ คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร
ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาตอบ ทน ิทยา ร คาปาย ครง าร คา ชจายอื่นที่จา ป็น น
ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา ครง ารปอง ัน ะ ดอุบัติ ตุ
ทาง
ถนนช ง ท า ง รานต ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 78 ขอ3
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 60/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารฝึ อบรมทบท นอา า มัครปอง ันภัยฝายพ รือน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ครง ารฝึ อบรมทบท นอา า มัครปอง ันภัย
ฝายพ รือน ดยจาย ป็นคา ชจาย ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ
อบรม
คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่ง
พิมพ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน
ิทยา ร
คาปาย ครง าร ฯ ฯ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรม
า รับ
ารจัดทา ครง ารฝึ อบรมทบท นอา า มัครปอง ันภัยฝาย
พ รือน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 79 ขอ6
( านั งานป ัด)

จาน น

50,000 บาท

นา : 61/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร ง ริม ารจัด ิจ รรม ันอา า มัครปอง ันภัยฝาย
พ รือน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ครง าร ง ริม ารจัด ิจ รรม ันอา า มัคร
ดยจาย ป็นคา ชจาย ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม
คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่ง
พิมพ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรมตาม
ครง าร
ง ริม ารจัด ิจ รรม ันอา า มัครปอง ันภัยฝายพ รือน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 79 ขอ7
( านั งานป ัด)

จาน น

15,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร ริม ราง ั ยภาพ ารปอง ัน ะฝึ ซอม ผนปอง ัน ะ จาน น
บรร ทา าธารณภัย
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ครง าร ริม ราง ั ยภาพ ารปอง ัน ะ
ฝึ ซอม ผนปอง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ดยจาย ป็นคา ช
จาย
ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด
คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ คาประ า นียบัตร
คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คา
อา าร
คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน ิทยา ร คาปาย
ครง าร
คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรมตาม ครง ารฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 79 ขอ5
( านั งานป ัด)

นา : 62/167

15,000 บาท

นา : 63/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

79,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารปอง ันภัย ง
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารปอง ันภัย ง ดย
จาย
ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา
ป็น
น ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา ครง ารปอง ันภัย ง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 84 ขอ 19
( านั งานป ัด)

นา : 64/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารปอง ัน ะปราบปรามยา พติด
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารปอง ัน ะปราบ
ปราม
ยา พติด ดยจาย ป็นคา ชจายคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา
ั ดุ
ครื่อง ขียน ะอุป รณ คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร
คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง
ะ
ครื่องดื่ม คา มนาคุณ ิทยา ร คาปาย ครง าร คาของข ัญ รือ
ของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรม ครง าร
ปอง ัน
ะปราบปรามยา พติด ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 85 ขอ20
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 65/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร ินัยจราจร
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง าร ินัยจราจร ดยจาย ป็นคา ช
จาย
คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คาของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ
อบรม
ครง าร ินัยจราจร ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 78 ขอ 4

จาน น

5,000 บาท

นา : 66/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร นย ชีพ ภัย (OTOS) อา ภอ ม า
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง าร นย ชีพ ภัย (OTOS)
ดยจาย ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะ
อุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ
คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ ิทยา ร คา
ปาย ครง าร
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ
อบรม ฯ ฯ
ครง าร นย ชีพ ภัย (OTOS) อา ภอ ม า
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 84 ขอ 17
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 67/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร ง ริม ารดา นินงาน ะบริ ารจัด ารระบบ าร พทย
ฉุ ฉิน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง าร ง ริม ารดา นินงาน ะ
บริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉิน ดยจาย ป็นคา ชจาย
นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ คา
ประ า นียบัตร
คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร
คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ ิทยา ร คาปาย
ครง าร
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรม
ครง าร ง ริม ารดา นินงาน ะบริ ารจัด ารระบบ าร
พทย
ฉุ ฉิน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 81 ขอ 10

จาน น

10,000 บาท

นา : 68/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารอา า มัครปอง ันภัยปา
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารอา า มัครปอง ันภัยปา ดย
จาย
ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คา ชจายอื่นที่จา
ป็น
น ารฝึ อบรม ครง ารอา า มัครปอง ันภัยปา ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 83 ขอ 14

จาน น

10,000 บาท

นา : 69/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าวัสดุ
ั ดุ ครื่องดับ พ ิง
พื่อจาย ป็น
1. ถังดับ พ ิง , บอ ดับ พ ิง อุป รณ ั ดุที่ ี่ย ของ น าร
ช ยดับ พ ิง ั ดุ ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ
า
อัน ั้น
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

นา : 70/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบเงินอุดหนุน

รวม

19,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

19,600 บาท

จาน น

19,600 บาท

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า
อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จาน น 1 ครง าร ประ อบด ย
1. ครง าร ราง ริมค ามรค าม ขา จ ประชาชน น าร
ปอง ัน
ะ ขปัญ า ฟปา ะ มอ ค ันจา าร ั อบ ผาปา าร
ผา น
ที่ ง ะพื้นที่ าร ตร อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
ตั้ง ป็น งินจาน น 19,600 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(2) นัง ือที่ า ารอา ภอ ม า ที่ ชร 1618.3/1764
ง ันที่ 31 พฤ ภาคม 2562
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 85 ขอ 21
( านั งานป ัด)

นา : 71/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบอัตรา า ัง 3 ปี
(พ. .2561-2563) ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน
าร ื่อนระดับของพนั งาน นตาบ
ประ อบด ย
1) ตา นง ผอาน ย าร อง าร ึ าฯ
จาน น 1
อัตรา
2) ตา นง จาพนั งานธุร าร
จาน น 1
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ พ. .2559
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

รวม

985,220 บาท

รวม

713,220 บาท

รวม

713,220 บาท

จาน น

647,220 บาท

นา : 72/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ป็น
1. งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา รือ งิน พิ่มอื่นของพนั งาน น
ตาบ
ประ อบด ย
1)ตา นง จาพนั งานธุร าร
จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ าร า นด
มาตรฐาน
ทั่ ป ี่ย ับ ั ณฑ าร พนั งาน นตาบ จาง ะ
พนั งาน
จางขององค ารบริ าร นตาบ ดรับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่
ครา
(ฉบับที่ 2) ง ันที่ 18 มิถุนายน พ. .2558
(2) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

24,000 บาท

นา : 73/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินประจาตา นง

จาน น

42,000 บาท

รวม

205,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินประจาตา นงผบริ าร รือ งินประจาตา นง ิชาชีพ
ตาม ั ณฑที่ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด
1) ตา นง ผอาน ย าร อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม
(ประ ภทอาน ย ารทองถิ่นระดับตน) จาน น 1 อัตรา
จาน น 12 ดือนๆ ะ 3,500 บาท
ตั้ง ป็น งินจาน น 42,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ ( พิ่ม ติม) พ. .2559
ง ันที่ 3 พฤ ภาคม 2559
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน

นา : 74/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น

รวม

95,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคค ที่ ดรับ าร ตงตั้ง
ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อจัดจาง ะบริ ารพั ดุภาครัฐ
ตั้ง ป็น งินจาน น 5,000 บาท
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ พื่อจาย ป็น งิน
ประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
พนั งาน นตาบ ะพนั งาน
จาง
ตั้ง ป็น งินจาน น 25,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ
าร
พั ดุภาครัฐ พ. .2560
(2) นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
ง ันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาตอบ
ทน
บุคค รือคณะ รรม าร
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งิน
ประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่นอาจจาย ด
พ. .2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2557
(5) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ รื่อง า นด
งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี
า รับพนั งาน นตาบ จาง ะพนั งานจางของอบต.พ.
.2558
ง ันที่ 29 ม ราคม 2558
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 75/167

นา : 76/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร พนั งาน
นตาบ
ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 2409 ง ันที่ 17
พฤ จิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2559
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

5,000 บาท

นา : 77/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชาบานของพนั งาน นตาบ ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2551
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช ารทองถิ่น พ. . 2548 ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4
พ. .2562 ประ า ณ ันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ที่ มท 0808.2/ 5862
ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559 รื่อง ั ณฑ ะ ิธี าร ี่ย ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบานของขาราช าร นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

50,000 บาท

นา : 78/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินช ย

ือ าร ึ าบุตร

จาน น

10,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ซึ่งมี ิทธิ บิ
งิน
ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราช ฤ ฎี า งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร พ.
.2523
ะที่ ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ. .2554
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับบุตร
พนั งาน นทองถิ่น พ. .2541 ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3
พ. .2549
(3) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0422.3/ 257
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร
ึ า
ะคา า รียน
(4) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย าร บิ จาย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ
าร ึ าบุตร พ. .2560
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
1. คาถาย อ าร ,คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ,คาซั ฟอ ,
คา าจัด ิ่งปฏิ ,คาระ างบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน(ย นคา ชา
บาน),
คา ฆ ณา ะ ผย พร(รายจาย ี่ย ับ ารจาง มา ฆ ณา ะ
ผย พรขา ารทาง ิทยุ ระจาย ียง ทรทั น รงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ คาธรรม นียมตางๆ) คา บี้ยประ ัน ,คา ชจาย น
าร
ดา นินคดีตามคาพิพา า ,คาจาง มาบริ าร คาติดตั้ง ฟฟา,
คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้ง ทร ัพท ,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

นา : 79/167

ตางๆ,
คาจาง มา รงงาน รือจาง รงงานราย ัน คาจาง มาบริ าร
าร จ
ขอม ุนัข ะ ม นพื้นที่ตาบ บั ีงานผ ิต ื่อ ารประชา
ัมพันธ
งานพัฒนาระบบขอม าร น ท คาจาง มาทาของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ที่ มท0893.4
/ 293
ง ันที่ 26 ุมภาพันธ 2557 รื่อง ารจัด ิจ รรม ชิง ราง รรค
นช งปิดภาค รียนฤดรอน
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0891.4/ 569 ง ันที่ 14 มีนาคม 2551
รื่อง ารจางนั รียน นั ึ า ทางาน นช งปิดภาค รียน รือ
ัน ยุดราช าร พื่อปอง ัน ะ ขปัญ า ังคม ฯ ฯ
(3) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(4) นัง ือที่ มท 0808.2/ 1536 ง ันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ั ณฑ ะอัตราคา ชจายประ อบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจาปี น ั ณะคา ช อย ั ดุ ะคา าธารณป ภค
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คา ชจาย ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ ราชอาณาจั ร จาน น

30,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั
คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผานทางด นพิ
คาธรรม นียม น าร ช นามบิน คา งทะ บียนตางๆ ที่จา ป็น น
าร
ดินทาง ปราช ารของคณะผบริ าร มาชิ ภาอบต. พนั งาน
นตาบ
ะพนั งานจางตามภาร ิจ รือพนั งานจางทั่ ปที่ ดินทาง ป
ประชุม
อบรม ัมมนา ดงาน รือ ปติดตอราช าร
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น าร ดินทาง
ปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 ข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 3 พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 80/167

นา : 81/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็น
1. คาบารุงรั า ะซอม ซม พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของ
ที่ ช น ารบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน ามารถ ชงาน
ดตามป ติ ะ ารจางผรับจางดา นิน าร รือ ารจาง มา รง
งาน
ชน คาซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑตางๆ ชน ต ต๊ะ คอมพิ ตอร
รถจั รยานยนต รถยนต ถนน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 3523 ง ันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

5,000 บาท

นา : 82/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ านั งาน รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1.รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ
2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3.รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชนคาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

รวม

35,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

นา : 83/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุงานบานงานครั
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุงานบานงานครั รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1.รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ
2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3.รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชนคาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

10,000 บาท

นา : 84/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน ม
ยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน
ั้น
ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1.รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ
2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3.รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชนคาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

5,000 บาท

นา : 85/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุคอมพิ ตอร รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร ม
ถึง
รายจายดังตอ ปนี้
1.รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือ ปรับปรุง ั ดุ
2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3.รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชนคาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

10,000 บาท

นา : 86/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

37,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

37,000 บาท

จาน น

37,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ รงงาน
บบพิมพ า รับ อ ทียน จาน น 6 ชุด
พื่อจาย ป็น
1. คา บบพิมพ า รับ อ ทียน
จาน น 6 ชุด ๆ ะ 5,000 บาท
ตั้ง ป็น งินจาน น 30,000 บาท
รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพคงทนถา ร
รือตามป ติมีอายุ าร ชงานยืนนาน ม ิ้น ป ือง มด ป
รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้นร มถึงรายจาย
ดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุงครุภัณฑ
2) รายจาย พื่อจัด า ปร รมคอมพิ ตอรที่มีราคาตอ น ย
รือตอชุด ิน า 20,000 บาท
3) รายจาย พื่อซอม ซมบารุงรั า ครง รางของ
ครุภัณฑขนาด ญ ชน ครื่องบิน ครื่องจั ร
ยานพา นะ ป็นตน ซึ่ง มร มถึงคาซอม
บารุงป ติ รือคาซอม าง
4) รายจาย พื่อจางที่ปรึ า น ารจัด า รือ
ปรับปรุงครุภัณฑ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) รป บบ ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ผ 03
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า
พื่อจาย ป็น

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

1. งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
ตั้ง ป็น งิน
จาน น 37,000 บาท
ประ อบด ย 5 ครง าร
1) ครง ารจัด ิจ รรมงานพอขุน ม็งรายม าราช ะ
งาน าชาด จัง ัด ชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2563
ตั้ง ป็น งิน จาน น 27,000 บาท
2) ครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ ะถ าย ดุดี นื่อง น
ร า ันค าย ัน รรคตของ ม ด็จพระ รีนครินทราบรมราช
ชนนี
(งานพิธีทาน า มฟา ง) ตั้ง ป็น งิน จาน น 2,000 บาท
3) ครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ ะถ าย ดุดี นื่อง น
รา
ันค าย ันพระราช มภพของ ม ด็จพระ รีนครินทราบรมราช
ชนนี
(งานพิธี า มฟา ง) ตั้ง ป็น งิน จาน น 2,000 บาท
4) ครง ารประ พณีนมั าร ะ รงน้าพระธาตุดอยตุง
ตั้ง ป็น งิน จาน น 2,000 บาท
5) ครง าร ืบ าน ัฒนธรรม ะประ พณี ง รานต (ปี๋ ม
มือง)
ประจาปี พ. .2563 ตั้ง ป็น งิน
จาน น 4,000
บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งมท. าด ย งินอุด นุนของอปท.พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของอปท.
ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ ถ.ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ค
.2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา88 ขอ 7/

นา : 87/167

นา : 88/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

นา89 ขอ9,10/ นา90 ขอ 11
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,230,732 บาท

รวม

1,509,400 บาท

รวม

1,509,400 บาท

จาน น

900,320 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งานครองค ารบริ าร นตาบ
(1)ตา นง คร ค. .1
จาน น 1 อัตรา
(2)ตา นง คร ค. .2
จาน น 2 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
งิน ิทยฐานะ
จาน น

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

นา : 89/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. งิน ิทยฐานะ คร ตั้ง ป็น งินจาน น 84,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
(2) ประ า .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ ป ี่ย ับ ารบริ ารงาน
บุคค
พนั งานคร ะบุค า รทาง าร ึ าขององค ารบริ าร น
ตาบ
พ. .2559 ง ันที่ 8 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0809.4/ 1875 ง ันที่ 21 มิถุนายน 2561
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณราย พ. .2562
งินอุด นุน า รับ นับ นุน นยพัฒนา ด็ ็
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จาน น

525,080 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ
ตั้ง ป็น งินจาน น 525,080 บาท
(1) ตา นง ผด ด็ จาน น 3 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน

รวม

1,027,332 บาท

นา : 90/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น

รวม

65,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคค ที่ ดรับ าร ตงตั้ง
ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อจัดจาง ะบริ ารพั ดุภาครัฐ
ตั้ง จาน น 10,000 บาท
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ตั้ง จาน น 40,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
พนั งาน นตาบ ะพนั งานจาง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
(2) นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
ง ันที่ 6 ันยายน 2561
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทอง
ถิ่น
อาจจาย ด พ. .2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2557
(5) ประ า คณะ รรม าร างพนั งาน นตาบ รื่อง า นด
งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี
า รับพนั งาน นตาบ จาง ะพนั งานจางของอบต.พ.
.2558
ง ันที่ 29 ม ราคม 2558
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 91/167

นา : 92/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินช ย

ือ าร ึ าบุตร

พื่อจาย ป็น
1. งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ซึ่งมี ิทธิ บิ
งิน
ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราช ฤ ฎี า งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร พ.
.2523
ะที่ ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ. .2554
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับบุตร
พนั งาน นทองถิ่น พ. .2541 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.
.2549
(3) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0422.3/ 257
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร
ึ า
ะคา า รียน
(4) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย าร บิ จาย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ
าร ึ าบุตร พ. .2560
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

15,000 บาท

นา : 93/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าใช้สอย

รวม

565,500 บาท

จาน น

144,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารจาง มารถยนตรับ ง ด็ นั รียน นยพัฒนา
ด็ ็ องค ารบริ าร นตาบ บั ี
จาน น 12 ดือน ตั้ง ป็น งินจาน น 144,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือที่ มท 0808.2/ 1536 ง ันที1่ 9 มีนาคม 2561
รื่อง ั ณฑ ะอัตราคา ชจายประ อบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจาปี น ั ณะคา ช อย ั ดุ ะคา าธารณป ภค
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 94/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ าของ นยพัฒนา
ด็ ็ อบต. บั ี (คาอา าร าง นั )
พื่อจาย ป็น
1.คา ชจาย ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ า
ของ
นยพัฒนา ด็ ็ องค ารบริ าร นตาบ บั ี(คาอา าร
าง ัน)
จัด รรอา าร าง ัน ด็ น นยพัฒนา ด็ ็ อบต.บั ี
คน ะ 20 บาท/ ัน จาน น 245 ัน
ตั้ง ป็น งินจาน น 245,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 91 ขอ 1
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

245,000 บาท

นา : 95/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ าของ นยพัฒนา
ด็ ็ อบต.บั ี
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ า
ของ
นยพัฒนา ด็ ็ องค ารบริ าร นตาบ บั ี
ตั้ง ป็น งินจาน น 56,500 บาท
(1) คา นัง ือ รียน
จาน น 200 บาท/ปี/คน
(2) คาอุป รณ าร รียน
จาน น 200 บาท/ปี/คน
(3) คา ครื่อง บบนั รียน
จาน น 300 บาท/ปี/คน
(4) คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จาน น 430 บาท/ปี/คน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 92 ขอ3
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

56,500 บาท

นา : 96/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ าของ นยพัฒนา
ด็ ็ อบต.บั ี (คาจัด าร รียน าร อนราย ั )
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ า
ของ
นยพัฒนา ด็ ็ องค ารบริ าร นตาบ บั ี
(คาจัด าร รียน าร อน ราย ั )
า รับ ด็ ปฐม ัย (อายุ 2 – 5 ปี) น นยพัฒนา ด็ ็
อัตราคน ะ 1,700 บาท ตั้ง ป็น งินจาน น 85,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 91 ขอ2
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

85,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร นับ นุนคา ชจาย ารบริ าร ถาน ึ าของ นยพัฒนา จาน น
ด็ ็ อบต.บั ี ( งินอุด นุน า รับพัฒนาผประ อบ ิชาชีพคร
น ัง ัด พด.)
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุน า รับพัฒนาผประ อบ ิชาชีพคร น ัง ัด พด.
จาน น 3 คน คน ะ 10,000 บาท
ตั้ง ป็น งินจาน น 30,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 93 ขอ6
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 97/167

30,000 บาท

นา : 98/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็น
1. คาบารุงรั า ะซอม ซม พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของ
ที่ ช น ารบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน ามารถ ชงาน
ดตามป ติ ะ ารจางผรับจางดา นิน าร รือ ารจาง มา รง
งาน
ชน คาซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑตางๆ ชน ต ต๊ะ คอมพิ ตอร
รถจั รยานยนต รถยนต ถนน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 3523 ง ันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

5,000 บาท

นา : 99/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็น
1.คาอา าร ริม (นม) ตั้ง ป็นจาน น งิน 346,832 บาท
1) รง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร ึ าขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.)
คา ชจาย น ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) า รับ ด็ นั รียน
ดยจัด รร นั รียนชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม ึ าปีที่ 6
นอัตราคน ะ 7.37 บาท จาน น 260 ัน ดังนี้
(1.1) รง รียน ัง ัด พฐ. ตั้ง ป็นจาน น งิน 251,022
บาท
(1.2) นยพัฒนา ด็ ็ ตั้ง ป็นจาน น งิน 95,810
บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 94 ขอ7
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

รวม

376,832 บาท

จาน น

346,832 บาท

นา : 100/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ าร ึ า
พื่อจาย ป็น
1. คาจัดซื้อ ครื่อง น
นยพัฒนา ด็ ็
องค ารบริ าร นตาบ บั ี พื่อ ด็ มีพัฒนา ารที่ ม ัย
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 94 ขอ8
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

จาน น

30,000 บาท

นา : 101/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา
พื่อจาย ป็น
1. คา ฟฟา า รับอาคาร นยพัฒนา ด็ ็
องค ารบริ าร นตาบ บั ี ตั้ง ป็นจาน น งิน 20,000
บาท
ดยถือปฏิบัติงาน
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 3886 ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด
ที่ 0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

694,000 บาท

รวม

694,000 บาท

จาน น

276,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุน รง รียนบั

ี ิทยา

พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุน รง รียนบั ี ิทยา
ตั้ง ป็น งินจาน น 276,000 บาท ประ อบด ย
1.1) ครง าร ริม รางคุณธรรม จริยธรรม ป็น งิน 20,000
บาท
1.2) ครง าร ึ า ง รียนรประ ัติ า ตร ป็น งิน 20,000
บาท
1.3) ครง าร ง ริม อนุรั ืบ าน ัฒนธรรมทองถิ่น
ป็น
งิน 20,000 บาท

นา : 102/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

1.4) อุด นุนคาอา าร าง ัน
งิน 216,000บาท

ป็น

ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 64 ขอ11
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

อุด นุน รง รียนบานตนงา

จาน น

122,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุน รง รียนบานตนงา
ตั้ง ป็น งินจาน น 122,000 บาท ประ อบด ย
1) ครง าร ึ า ง รียนรประ ัติ า ตร ป็น งิน 9,000
บาท
2) ครง ารพัฒนาทั ะภา าอัง ฤ พื่อ าร ื่อ าร
ป็น
งิน 10,000บาท
3) ครง าร ด า รียน พิ่ม าร ะ ง ริมอาชีพ
ป็น
งิน 11,000บาท
4) อุด นุนคาอา าร าง ัน
ป็น
งิน 92,000บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 97 ขอ12
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 103/167

นา : 104/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุน รง รียนบานตนยาง

จาน น

พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุน รง รียนบานตนยาง
ตั้ง ป็น งินจาน น 296,000 บาท ประ อบด ย
1) ครง ารย ระดับผ ัมฤทธิ์ทาง าร รียน ป็น งิน 20,000
บาท
2) ครง าร ร ฐ ิจพอ พียง
ป็น
งิน 20,000บาท
3) ครง าร ิถีพุทธยุ ทตค ามดี
ป็น
งิน 20,000บาท
4) ครง ารพัฒนาทั ะดานภา าอัง ฤ
ป็น
งิน 20,000บาท
5) อุด นุนคาอา าร าง ัน
ป็น
งิน 216,000บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 98 ขอ13
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)
แผนงานสาธารณสุข

296,000 บาท

นา : 105/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

293,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

53,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

53,000 บาท

ครง ารปอง ัน ะค บคุม รคพิ ุนัขบา ภาย ต ครง าร ัต
จาน น
ป อด รค คนป อดภัยจา รคพิ ุนัขบา ตามพระปณิธาน
า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬาภร
ณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี
ปีงบประมาณ 2563

27,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ครง ารปอง ัน ะค บคุม รคพิ ุนัขบา
ภาย ต ครง าร ัต ป อด รค คนป อดภัยจา รคพิ ุนัขบา
ตามพระปณิธาน า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ
จาฟาจุฬาภรณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี ดยจาย ป็น
คา ชจาย ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด
ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ คาประ า นียบัตร
คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ
คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน ิทยา ร
คาปาย ครง าร คา ัคซีน คา ชจายอื่นที่จา ป็น น าร
จัดทา ครง ารฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 106 ขอ15
( านั งานป ัด)

นา : 106/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารรณรงคปอง ัน ข ือดออ ร มทั้ง ิจ รรม ารพน มอ
ค ัน พื่อ าจัดยุง าย น ขตตาบ บั ี
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ครง ารรณรงคปอง ัน รค ข ือดออ ร มทั้ง
ิจ รรม
พน มอ ค ัน พื่อ าจัดยุง าย น ขตพื้นที่ตาบ บั ี ดยจาย
ป็น
คา ชจาย ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด
ะปิด
คา ั ดุ อุุป รณที่ ช น ารพน มอ ค ัน ะอุป รณอื่นๆที่
ี่ย
ของ ับ ิจ รรมพน มอ ค ัน คาประ า นียบัตร คาถาย
อ าร
คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง
ะ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน ิทยา ร คาปาย ครง าร คาน้ามัน
คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารจัดทา ครง าร ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 106 ขอ14
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง าร าร จขอม จาน น ัต ะขึ้นทะ บียน ัต ภาย ต
จาน น
ครง าร ัต ป อด รค คนป อดภัยจา รคพิ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬาภร
ณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี
ปีงบประมาณ 2563
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร าร จขอม จาน น
ัต
ะขึ้นทะ บียน ัต ภาย ต ครง าร ัต ป อด รค คนป อดภัย
จา
รคพิ ุนัขบา ตามพระปณิธาน า ตราจารย
ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬาภรณ ัย ั ณ
อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี
ปีงบประมาณ 2563 ชน คา าร จจาน น ุนัข ะ ม
คาบันทึ ขอม ระบบ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
1. นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่องซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
2. ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา105 ขอ13

นา : 107/167

6,000 บาท

นา : 108/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนคณะ รรม าร มบานตนงา ม 2 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานตนงา มที่ 2 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 101 ขอ2
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบานตนยาง ม 6 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานตนยาง มที่ 6 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 102 ขอ 6
( านั งานป ัด)

นา : 109/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุนคณะ รรม าร มบานบั ี ม 12 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานบั ี มที่ 12 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 104 ขอ12
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบานปงปาตอง ม 9 า รับดา นินตาม
น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานปงปาตอง มที่ 9 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 103 ขอ 9
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 110/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุนคณะ รรม าร มบานปาบง ม 10 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานปาบง มที่ 10 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา104 ขอ10
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบาน มต๊า ม 5 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน มต๊า มที่ 5 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 102 ขอ 5
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 111/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุนคณะ รรม าร มบาน มมอญ ม 1 า รับดา นินตาม น จาน น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน มมอญ มที่ 1 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 101 ขอ1
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบานรองป ายนา ม 11 า รับดา นิน
ตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบานรองป ายนา มที่ 11
า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา104 ขอ 11
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 112/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุนคณะ รรม าร มบาน รี ังม ม 7 า รับดา นินตาม น จาน น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน รี ังม มที่ 7 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 103 ขอ 7
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบาน ันป ย ม 4 า รับดา นินตาม
น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน ันป ย มที่ 4 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 102 ขอ 4
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 113/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

อุด นุนคณะ รรม าร มบาน นองคึ ม 8 า รับดา นินตาม
น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน นองคึ มที่ 8 า รับ
ดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 103 ขอ8
( านั งานป ัด)
อุด นุนคณะ รรม าร มบาน ั ๊ะ ม 3 า รับดา นินตาม น
ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน ั ๊ะ มที่ 3 า รับ
ดา นินงาน
ตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/
3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 101 ขอ3
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 114/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,754,160 บาท

รวม

1,025,460 บาท

รวม

1,025,460 บาท

จาน น

941,460 บาท

พื่อจาย ป็น คา งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบ
อัตรา า ัง3ปี ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน าร ื่อน
ระดับของพนั งาน นตาบ ประ อบด ย
1. ตา นง ผอาน ย าร องชาง (ระดับตน) จาน น 1 อัตรา
2. ตา นง ิ ร ยธา (ระดับป ./ช .) จาน น 1 อัตรา
3. ตา นง นายชาง ยธา (ระดับอา ุ ) จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาน น

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานตามภาร ิจ
ตาม ั ณฑที่ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด
ประ อบด ย
1. ตา นง นายชาง ยธา
จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
( องชาง)
งินประจาตา นง

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น คา งินประจาตา นง พนั งาน นตาบ าย
บริ าร
ตาม ั ณฑที่ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด
ประ อบด ย
1. ผอาน ย าร องชาง (ระดับตน) จาน น 1 อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
ขององค ารบริ าร นตาบ บั ี
( องชาง)

จาน น

นา : 115/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
1. คาตอบ ทน า รับผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค ร
ป ครอง นทองถิ่น ด คาตอบ ทน รรม ารจัดซื้อจัดจาง คา
ตอบ ทนคณะ รรม ารตร จ ารจาง รรม าร ี่ย ับ ารประ
มินผ ารปฏิบัติงาน
จา นาที่ น ารช ย ือผประ บภัยที่ ดรับ าร ตงตั้งจา อบต
.บั ี
ตั้ง ป็น งินจาน น 30,000 บาท
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ า รับพนั งาน น
ตาบ
ะพนั งานจาง ตั้ง ป็น งินจาน น 40,000 บาท
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร า นด งิน
ประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อปท.อาจจาย ด พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด นที่ ุด ที่ ค 0402.5/ 85
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาตอบ ทนบุคค รือคณะ
รรม าร
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั ประจาปี
พนั งาน นทองถิ่น ป็นรายจายอื่นของอปท.พ. .2557
( องชาง)

รวม

613,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

นา : 116/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร พนั งาน น
ตาบ
ะพนั งานจางตามภาร ิจ ะพนั งานจางทั่ ป
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
าร
ปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2559
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารของอปท.พ. .2559
( องชาง)
คา ชาบาน
จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คา ชาบานของพนั งาน นตาบ ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2551
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช าร นทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
(4) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชาบานของ
ขาราช ารทองถิ่น พ. . 2548 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4
พ. .2562 ประ า ณ ันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ที่ มท 0808.2/ 5862
ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559 รื่อง ั ณฑ ะ ิธี าร ี่ย ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบานของขาราช าร นทองถิ่น
( องชาง)

นา : 117/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งินช ย

ือ าร ึ าบุตร

พื่อจาย ป็น
1. งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ซึ่งมี ิทธิ บิ
งิน
ตาม ิทธิที่พึงจะ ดรับ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราช ฤ ฎี า งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร พ.
.2523
ะที่ ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ. .2554
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับบุตร
พนั งาน นทองถิ่น พ. .2541 ข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.
.2549
(3) นัง ือ รมบัญชี าง ด นที่ ุด ที่ ค 0422.3/ 257
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร
ึ า
ะคา า รียน
(4) ระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด ย าร บิ จาย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ
าร ึ าบุตร พ. .2560
( องชาง)
ค่าใช้สอย

จาน น

20,000 บาท

รวม

358,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา ฆ ณา ะ
ผย พร
คาจาง มาบริ ารตางๆ คาจาง มา รงงาน รือจาง รงงานราย
ันฯ ฯ
( องชาง)

นา : 118/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาจาง มาบริ ารงาน ขียน บบ

จาน น

114,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาจาง มาบริ ารงาน ขียน บบงาน อ ราง
ประมาณราคา งานระบบคอมพิ ตอรที่ ี่ย ของ ับงานชาง
รืองานอื่น ดที่ ี่ย ของ ับงานจาง มาบริ าร ขียน บบ
งาน อ รางฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซ ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี 2563 ขององค รป ครอง นทอง
ถิ่น
( องชาง)
คาจาง มาบริ ารงานธุร าร
จาน น

114,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารงานธุร าร
รืองานอื่น ดที่ ี่ย ของ ับงานจาง มาบริ าร งานธุร าร
งาน อ าร งาน ารบรรณ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซ ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี 2563 ขององค รป ครอง นทอง
ถิ่น
( องชาง)

นา : 119/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ะนอ
ราชอาณาจั ร ชนคา บี้ย ี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผานทางด นพิ คา
ธรรม นียม น าร ช นามบิน
คา งทะ บียนตางๆ ที่จา ป็น น าร ดินทาง ปราช ารของคณะผ
บริ าร มาชิ ภา พนั งาน นตาบ จางประจา ะ
พนั งานจาง
ที่ ดินทาง ปประชุม อบรม ัมมนา ดงาน รือ ปติดตอ
ราช าร ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น าร ดินทาง
ปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 ข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 3 พ. .2559
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

จาน น

25,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารฝึ อบรม พิ่มทั ะผบริ าร ะผค บคุมระบบประปา ม จาน น
บาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารจัด ิจ รรมตาม ครง ารฝึ อบรม พิ่มทั ะผ
บริ าร
ะผค บคุมระบบประปา มบาน ด คา มนาคุณ
ิทยา ร คาอา าร
คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาปาย ครง าร ผนพับ คา ุชจาย
อื่น ดที่
ี่ย ของ น ารจัด ครง ารนี้ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

นา : 120/167

35,000 บาท

นา : 121/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็น
1. คาบารุงรั า ะซอม ซม พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของ
ที่ ช น ารบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน ามารถ ชงาน
ดตามป ติ ะ ารจางผรับจางดา นิน าร รือ ารจาง มา รง
งาน
ชน คาซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑตางๆ ชน ต ต๊ะ คอมพิ ตอร
รถจั รยานยนต รถยนต ถนน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0808.2/ 3523 ง ันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 3886 ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

จาน น

30,000 บาท

นา : 122/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ านั งาน รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย
ภาพ
มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น
ป ือง
มด ป รือ ป ี่ยน ถาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดัง
ตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี คา
ประ ันภัย
คาติดตั้ง ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด น
มา ที่ มท0808.2/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2559 รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็น
ั ดุ ะครุภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
( องชาง)

รวม

100,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 123/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ฟฟา ะ ิทยุ
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ฟฟา ะ ิทยุ รายจาย พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี
ั ณะ
ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน
ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร ม
ถึง
รายจายดังตอ ปนี้
1)รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3)รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

จาน น

25,000 บาท

นา : 124/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ อ ราง
พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ อ รางที่ ช า รับบริ ณอาคาร านั งานที่ทา าร
พื่อ ารบริ ารประชาชน ชน ม ระ บื้อง ปน ็ น
ตะป ฯ ฯ รายจาย พื่อ ดมาซื่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ ม
คงทนถา ร รือ ตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น
ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึง
รายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

จาน น

30,000 บาท

นา : 125/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร

จาน น

10,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร จัดซื้อ รือจัด า ั ดุ ฆ ณา ะ
ผย พร ชน ผนพับประชา ัมพันธ ผนซีดี ผนปาย มม มรี่
ารด
ฯ ฯ ะรายจายที่ ี่ย ของ ับ ั ณะรายจาย ม ดนี้ รายจาย
พื่อ
ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือตาม
ป ติ
มีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน ภาพ
ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
คาประ ันภัย คาติดตั้งฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

ั ดุคอมพิ ตอร

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

พื่อจาย ป็น
1. คา ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ ขอม ั พิมพต ับผง
มึ
า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ มา ฯ ฯ
ะรายจายอื่นที่จา ป็น ี่ย นื่อง ับ ั ณะรายจาย ม ด
นี้ รายจาย
พื่อ ดมาซึ่ง ิ่งของที่มี ั ณะ ดย ภาพ มคงทนถา ร รือ
ตามป ติมีอายุ าร ชงาน มยืนนาน ิ้น ป ือง มด ป รือ ป ี่ยน
ภาพ ป นระยะ าอัน ั้น ร มถึงรายจายดังตอ ปนี้
1) รายจาย พื่อประ อบ ดัด ป ง ตอ ติม รือปรับปรุง ั ดุ ฯ ฯ
2) รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ ช น ารซอม ซมบารุงรั า
ทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ
3) รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา ั ดุ ชน คาขน ง คาภา ี
ประ ันภัย
คาติดตั้ง ฯ ฯ ป็นตน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

นา : 126/167

นา : 127/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

115,700 บาท

รวม

115,700 บาท

จาน น

100,000 บาท

ครุภัณฑ ฟฟา ะ ิทยุ
ครง ารปรับปรุงระบบ อง งจรปิด cctv มที่ 3,
มที่ 8 , มที9่ , มที่ 10 , มที่ 11
พื่อจาย ป็น
1. คาปรับปรุงระบบ อง งจรปิด CCTV มที่ 3 บาน ั ๊ะ
มที่ 8 บาน นองคึ , มที่ 9 บานปงปาตอง, มที่ 10 บานปา
บง
มที่ 11 บานรองป ายนา พื่อจัดบริ าร าธารณะ ับ
ประชาชน
นพื้นที่ ดรับขอม ขา ารที่ ดประขา ัมพันธ ทราบ ดยทั่ ัน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นมา ที่ มท0808.2
/ 1134
ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ั ารจา น
ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ รม ง ริมป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ั ดุ ะครุภัณฑตาม
ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 109 ขอ3
( องชาง)

นา : 128/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครุภัณฑคอมพิ ตอร
อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card Reader) ราคา
700 บาท
พื่อจาย ป็น
1. อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card Reader)
ราคา ครื่อง ะ 700 บาท จาน น 1 ครื่อง
ตั้ง ป็น งินจาน น 700 บาท
คุณ ั ณะพื้นฐาน
- ามารถอาน ะ ขียนขอม นบัตร บบ
อ น ประ งค(Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ด
- มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ า มนอย า 4.8 MHz
- ามารถ ชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ด
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ ช รง
ดัน
ฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts ะ1.8 Volts ด ป็นอยางนอย
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร
ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ง ันที่ 15 มีนาคม 2562
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ผ 03
( องชาง)

จาน น

700 บาท

นา : 129/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็น
1.คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ พื่อจาย ป็นรายจายซอม
ซมบารุงรั า ครง รางของครุภัณฑขนาด ญ ชน ครื่องจั ร
ยานพา นะ ฯ ฯ ซึ่ง มร มถึงคาซอมบารุงตามป ติ รือคา
ซอม าง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นมา
ที่ มท 0809.2/ 1134 ง ันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
( องชาง)

จาน น

15,000 บาท

นา : 130/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารบริ ารจัด ารขยะอยางยั่งยืน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารบริ ารจัด ารขยะอยางยั่งยืน
ดยจาย ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะ
อุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ
คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ ิทยา ร คา
ของข ัญ
รือของที่ระ ึ คาปาย ครง าร ฯ ฯ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น
ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา ครง ารบริ ารจัด ารขยะอยาง
ยั่งยืน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886 ง
ันที่ 28
มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา110 ขอ 4
( านั งานป ัด)

นา : 131/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารรณรงค ด าร ชถุงพ า ติ
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารรณรงค ด าร ชัถุงพ า ติ
ดยจาย ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะ
อุป รณ
คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ
คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ ิทยา ร คา
ของข ัญ
รือของที่ระ ึ คาปาย ครง าร ฯ ฯ คา ชจายอื่นที่จา ป็น น
ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา ครง าร รณรงค ด าร ชัถุง
พ า ติ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886 ง
ันที่ 28
มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 111 ขอ 5
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 132/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

ครง ารรณรงค ะ ง ริม ารคัด ย ขยะที่ตนทาง
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารรณรงค ะ ง ริม ารคัด ย
ขยะ
ที่ตนทาง ดยจาย ป็นคา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา ั ดุ ครื่อง
ขียน
ะอุป รณ คาประ า นียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
ะ
ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาของ
ข ัญ
รือคาของที่ระ ึ คา มนาคุณ ิทยา ร คาปาย ครง าร ฯ ฯ
คา ชจายอื่นที่จา ป็น น ารฝึ อบรม า รับ ารจัดทา ครง าร
รณรงค ะ ง ริม ารคัด ย ขยะที่ตนทาง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค รป ครอง น
ทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561- 2565) นา 111 ขอ 6
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 133/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:14

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

627,000 บาท

รวม

485,000 บาท

รวม

485,000 บาท

จาน น

280,000 บาท

จาน น

205,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน ดือน า รับพนั งาน นตาบ ตาม รอบอัตรา า ัง 3 ปี
(พ. .2561-2563) ะตามคา ั่ง รณี ื่อนขั้น งิน ดือน
าร ื่อนระดับของพนั งาน นตาบ
ประ อบด ย
1) ตา นง นั พัฒนาชุมชน(ป /ช )
จาน น 1
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
(2) ประ า คณะ รรม ารพนั งาน นตาบ จัง ัด ชียงราย
รื่อง ั ณฑ ะ งื่อน ข ี่ย ับ ารบริ ารงานบุคค ของ
องค ารบริ าร นตาบ พ. .2559
( านั งานป ัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น
1. คุาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ
1) ตา นง ผช ย จาพนั งานพัฒนาชุมชน
จาน น 1
อัตรา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบ ทนพนั งานจางตามประ า คณะ
รรม าร
างพนั งาน นตาบ รื่อง มาตรฐานทั่ ป ี่ย ับพนั งาน
จาง
ง ันที่ 29 ันยายน พ. .2558
(2) ผนอัตรา า ัง 3 ปี (พ. .2561-2563)
( านั งานป ัด)

นา : 134/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น

รวม

142,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จาน น

42,000 บาท

นา : 135/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
1. คาถาย อ าร ,คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ,คาซั ฟอ ,
คา าจัด ิ่งปฏิ ,คาระ างบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน (ย นคา
ชาบาน),
คา ฆ ณา ะ ผย พร (รายจาย ี่ย ับ ารจาง มา ฆ ณา
ะ
ผย พรขา ารทาง ิทยุ ระจาย ียง ทรทั น รงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ คาธรรม นียมตางๆ) คา บี้ยประ ัน ,คา ชจาย น
าร
ดา นินคดีตามคาพิพา า ,คาจาง มาบริ าร คาติดตั้ง ฟฟา,
คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้ง ทร ัพท ,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ,
คาจาง มา รงงาน รือจาง รงงานราย ัน คาจาง าร จจาน น
ุนัข ะ ม ภาย นตาบ บั ี ย พ าร จชื่อ ุนัข ะ ม
ะ จาของ
งานผ ิต ื่อ ารประชา ัมพันธ งานพัฒนาระบบขอม าร น ท
คาจาง มาทาของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม 2559
รื่อง ั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารของอปท.
(2) นัง ือที่ มท 0808.2/ 1536 ง ันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ั ณฑ ะอัตราคา ชจายประ อบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจาปี น ั ณะคา ช อย ั ดุ ะคา าธารณป ภค
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
( านั งานป ัด)

นา : 136/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารจัดทา ผนชุมชน
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารจัดทา ผนชุมชน
ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่
ระ ึ
คาจาง มาบริ ารตางๆ ะรายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของฯ
ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 113 ขอ4
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 137/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร ง ริมภา ะผนา

ตรี นชุมชน

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร ง ริมภา ะผนา
ตรี
นชุมชน ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ
คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 113 ขอ 5
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร ง ริม นับ นุน ารดา นินงานตาม ั ปรัชญา ร ฐ ิจ จาน น
พอ พียงระดับครั รือน ระดับชุมชน ะระดับอปท.
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร ง ริม นับ นุน
ารดา นินงานตาม ั ร ฐ ิจพอ พียงระดับครั รือน ระดับ
ชุมชน ะระดับอปท. ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คา
พา นะ
คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 113 ขอ 6
( านั งานป ัด)

นา : 138/167

20,000 บาท

นา : 139/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร ง ริมอาชีพ ะพัฒนาอาชีพ ประชาชน น ขตพื้นที่
ตาบ บั ี
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร นับ นุน ริม ราง
ระบ น ารทางานปอง ัน ะ ขปัญ า รค อด ดยจาย ป็น
คาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ คา มนาคุณ ิทยา ร คา
อา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คาของข ัญ รือของที่
ระ ึ คาจาง มา
บริ ารตางๆ ะรายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565)
( านั งานป ัด)

จาน น

20,000 บาท

นา : 140/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร นับ นุน ริม ราง ระบ น ารทางานปอง ัน ะ
ปัญ า รค อด

ข

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง าร นับ นุน ราง
ระบ น ารทางานปอง ัน ะ ขปัญ า รค อด
ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ
คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 114 ขอ 7
( านั งานป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 141/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง ารอบรม ค ามร าร ริม รางค าม ขม ข็งของบทบาท ตรี จาน น
ารยุติ ค ามรุน รง นครอบครั
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นินงานตาม ครง ารอบรม ค ามร
าร ริม รางค าม ขม ข็งของบทบาท ตรี ารยุติ ค ามรุน รง
นครอบครั ดยจาย ป็นคาปาย คา ั ดุอุป รณ คาพา นะ
คา มนาคุณ ิทยา ร คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ คาจาง มาบริ ารตางๆ ะ
รายจายอื่นๆที่จา ป็น ะ ี่ย ของ ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 114 ขอ 8
( านั งานป ัด)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000 บาท

นา : 142/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

นา : 143/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

รวม

120,000 บาท

นา : 144/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร ขงขัน ีฬา ยา ชนประชาชนตานยา พติด "บั

ี ม " จาน น

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารจัด ิจ รรม าร ขงขัน ยา ชน ประชาชน
ตานยา พติดบั ี ม ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
พื่อพัฒนา ง ริม าร ีฬา ับ ยา ชน ะประชาชน น ขต
องค ารบริ าร นตาบ บั ี ดยจาย ป็นคาตอบ ทน คา
มนาคุณ
ิทยา ร คาตอบ ทนผฝึ อน คาตอบ ทนพิธี ร รรม าร
ตัด ิน
ะ จา นาที่ คา บี้ย ี้ยงคาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม
คาปาย คาประชา ัมพันธทาง ื่อตาง ๆ คา ั ดุอุป รณ ีฬา คา
พา นะ
คาที่พั คา ชาคา ตรียม นาม ะ ถานที่ ขงขัน คา ราง ั
คาของราง ั งินราง ั คาดอ ม คา ชา ครื่อง ียง คาพา นะ
คาจาง มาบริ ารตาง ๆ ะคา ชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย าร บิ จายคา ชจาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ขาร ม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0816.2/ 2598 ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 115 ขอ 3
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

120,000 บาท

นา : 145/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

นา : 146/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

รวม

200,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

คา ชจาย น ิจ รรม ง ริม า นา ัฒนธรรม ประ พณีภมิปัญญา จาน น
ทองถิ่น

นา : 147/167

200,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ิจ รรม ง ริม า นา ัฒนธรรม ประ พณี ะ
ภมิปัญญาทองถิ่นของตาบ บั ี พื่อ าร ง ริม า นา
อนุรั ัฒนธรรม ชน ประ พณี ง รานตรดน้าดา ั ผ งอายุ
ประ พณี ืบชะตา ง ประ พณีถ าย า ภัตร ดพระ งฆ น
พื้นที่ตาบ บั ี ประ พณีถ าย ทียนพรร า ประ พณี ืบชะตา
มบานทั้ง 12 มบาน ิจ รรม าร ผย พร ดง ิ ป ัฒนธรรม
ารจัดนิทรร าร ารฝึ อบรมอาชีพ ารทา ครื่องปั้นดิน ผา
ารทอผา ารฟอนรา าร นดนตรีพื้น มือง ที่ ป็น าร ืบทอด
ประ พณี ัฒนธรรม ะภมิปัญญาทองถิ่น ฯ ฯ ดยจาย ป็น
คาตอบ ทน ิทยา ร คา ชจาย น ารฝึ อบรม ัมมนา ึ าด
งาน
คาจัด ตรียม ถานที่ คาจาง มาบริ าร ครื่อง ียง คาจาง มา
ประ อบอา าร คา ั ดุอุป รณ คาจัดต ตงขบ นรถ คาจาง
มา
รือคาตอบ ทนผ ดง ิ ป ัฒนธรรม น ิจ รรม รือ
าระ อ า งาน าคัญ คา ครื่อง ังฆทาน ังฆภัณฑ
ครื่อง ทยทาน ะ ั ดุอื่นๆ ที่ ี่ย ของ น ารดา นินงาน ฯ ฯ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งมท. าด ย าร บิ จายคา ชจาย น ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ขาร ม าร ขงขัน
ีฬาของอปท. พ. .2559
(2) นัง ือ ระทร งมท. ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ 0816.2/ 3274
ง ันที่ 19มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ปดาน าร ึ าของ
อปท. ประจาปีงบประมาณ พ. .2562
(4) นัง ือ ถ. ด นที่ ุด ที่ มท0816.2/ 2598
ง ันที่ 3 ร ฎาคม 2562
(5) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 116 ขอ 4
( อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม)

นา : 148/167

นา : 149/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,139,000 บาท

รวม

4,139,000 บาท

รวม

4,139,000 บาท

จาน น

1,044,000 บาท

จาน น

250,000 บาท

อาคารตาง ๆ
ครง าร อ รางอาคาร นยปอง ันบรร ทา าธารณะภัยตาบ บั
ี
ขนาด าง 10.00 มตร ยา 15.00 มตร
ตาม บบ ป นของอบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ที่ทา าร อบต.บั ี
อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 579267E 2191322N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 125 ขอ 16
ครง าร อ รางอาคารอ น ประ งค (อาคาร ็บพั ดุ) บาน รี ัง
ม มที่ 7
ขนาด าง 8.00 มตร ยา 20.00 มตร
ตาม บบ ป น อบต.บั ี า นด ( ฉพาะงาน ครง ราง)
ถานที่ อ ราง ที่ าธารณะประ ยชน บาน รี ังม มที่ 7
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 579239E 2190388N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 125 ขอ 17

นา : 150/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง ารปรับปรุงที่ าธารณะประ ยชน อาคารอ น ประ งค บาน
มมอญ มที่ 1

จาน น

250,000 บาท

จาน น

357,000 บาท

างทอคอน รีต ริม ็ นผา นย าง 1.00 มตร
จาน น 41 ทอน พรอมบอพั จาน น 4 บอ
ตาม บบ ป นอบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ที่ าธารณะประ ยชน บาน มมอญ มที่ 1
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 578449E 2191626N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 578491E 2191621N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 125 ขอ 18
คา อ ราง ิ่ง าธารณป ภค
ครง าร อ รางขยาย
ป ายนา มที่ 11

ทางถนนคอน รีต ริม

็ บานรอง

ขนาด าง 1.00 มตร นา 0.15 มตร ยา 498.00 มตร
รือมีพื้นที่คอน รีต ริม ็ มนอย า 498.00 ตาราง มตร
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนนภาย น มบาน บานรองป ายนา ม
ที่ 11
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 579350E 2190967N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 578986E 2191116N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 126 ขอ 19

นา : 151/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
ประทาน บาน ั ๊ะ มที่ 3

็ าย รียบค องช

จาน น

ขนาด าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยา 105 มตร
รือมีพื้นที่คอน รีต ริม ็ มนอย า 424.00 ตาราง มตร
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนน รียบค องช ประทาน มที่ 3 บาน ั ๊ะ
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 576568 E 2191630 N
จุด ิ่น ุด ครง าร พิ ัด 576481 E 2191572 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา126 ขอ 20
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ าย ซอย7 บานตนงา ม จาน น
ที่ 2
ขนาด าง 3.50 มตร นา 0.15 มตร ยา 118.00 มตร
รือมีพื้นที่ มนอย า 413.00 ตาราง มตร ชนิด มมี ทาง
ตาม บบ ป น อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ซอย 7 บานตนงา มที่ 2 ตาบ บั ี
อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 576451 E 2190393 N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 576432 E 2190509 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 127 ขอ 21
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ ายทาง ซอย 1/2 บาน ม จาน น
ต๊า มที่ 5
ขนาด าง 3.00 มตร นา 0.15 มตร ยา 59.00 มตร
รือมีพื้นที่คอน รีต ริม ็ มนอย า 177.00 ตาราง มตร
ชนิดมี ทางตาม ภาพ (ตาม บบ ป น อบต.บั ี า นด)
ถานที่ อ ราง ายทาง ซอย 1/2 บาน มต๊า มที่ 5
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ุครง าร พิ ัด 575957E 2191586N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 576010E 2191559N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 127 ขอ 22

253,000 บาท

238,000 บาท

100,000 บาท

นา : 152/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร อ รางประตน้าปิด ปิดพรอม ครื่อง าน บานปาบง ม จาน น
ที่ 10
ขนาดทอคอน รีต ริม ็ นผา นย าง 1.00 มตร
ยา 10.00 มตร จาน น 1 จุด
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง นอง งบานปาบง มที่ 10 ตาบ บั ี
อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 579501 E 2189315 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 128 ขอ 23
ครง าร อ รางรางระบายน้า บบ ี่ยม ซอย 2 ชื่อม ซอย 6/2
บาน นองคึ
มที่ 8
ขนาดปา าง 0.50 มตร ึ ฉ ี่ย 0.50 มตร นา 0.10
มตร
พรอมฝาปิดคอน รีต ริม ็ นา 0.15 มตร
ค ามยา 56.00 มตร
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ซอย 2 ชื่อม ซอย6/2 ตอจา รางระบายน้า
ดิม
ิ้น ุด า มือง าธารณะประ ยชน บาน นอ คึ มที่ 8 ตาบ
บั ี
อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 578989 E 2188527 N
จุุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 578985 E 2188584 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 128 ขอ 24

จาน น

145,000 บาท

200,000 บาท

นา : 153/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร อ รางรางระบายน้า บบ
มที่ 12

ี่ยมถนน าย ั บานบั

ขนาดปา าง 0.50 มตร ึ ฉ ี่ย 0.50 มตร
พรอมฝาปิด นา 0.15 มตร ยา 70.00 มตร
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนน าย ั ตอรางระบายน้า ดิมปี 61 บานบั
ี
มที่ 12 ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 579928 E 2191235 N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 579991 E 2191202 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 129 ขอ 25
ครง าร อ ราง างทอระบายน้าขยายถนน ายถนน าย ั
บานปาบง มที่ 10
ขนาดทอคอน รีต ริม ็ . 1.00 มตร จาน น 8 ทอน
พรอมขยายฝิ ทางคอน รีต ริม ็
ตาม บบ ป น อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนน าย ั บานปาปง มที่ 10 ตาบ บั
ี
อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 579523 E 2188953 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 129 ขอ23

ี จาน น

250,000 บาท

จาน น

115,000 บาท

นา : 154/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง าร อ ราง างทอระบายน้าคอน รีต ริม ็ พรอมบอพั
ซอยถนน ายทาง ขา รง รียนบานตนยาง มที่ 6
ทอคอน รีต ริม ็ ขนาด นผา นย าง 0.40 มตร
จาน น 152 ทอน ยา 167.00 มตร
พรอมบอพั คอน รีต ริม ็ จาน น 15 บอ
ตาม บบ ป นอบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ซอยถนนขาง รง รียนบานตนยาง บานตนยาง
มที่ 6 ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด ริ่มตน ครง าร พิ ัด 579122 E 2189227 N
จุด ิ้น ุด ครง าร พิ ัด 578952 E 2189242 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 130 ขอ 26
ครง ารขยาย ะพาน บานปงปาตอง มที่ 9

จาน น

304,000 บาท

จาน น

290,000 บาท

ขนาด าง 2.00 มตร ยา 7.00 มตร
ตาม บบ ป น อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนน าดยาง ายทาง ขาบานปงปาตอง มที่ 9
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 578827 E 2190122 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 130 ขอ 27
ครง ารติดตั้ง ฟฟา าธารณะ ( ฟ ิ่ง) ถนนภาย น มบาน บาน ัน จาน น
ป ย มที่ 4 บบพ ังงาน งอาทิตย
ติดตั้ง ฟฟา าธารณะ บบพ ังงาน งอาทิตย จาน น 19 จุด
ตาม บบ ป นของ อบต.บั ี า นด
ถานที่ อ ราง ถนนภาย น มบาน บาน ันป ย มที่ 4
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 577728 E 2191470 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 131 ขอ 28

251,000 บาท

นา : 155/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง ารติดตั้ง ฟฟา าธารณะ( ฟ ิ่ง) ถนนภาย น มบาน บาน ม
ต๊า มที่ 5 บบพ ังงาน งอาทิตย
ติดตั้ง ฟฟา าธารณะ บบพ ังงาน งอาทิตย จาน น 6 จุด
ตาม บบ ป นของอบต.บั ี า นด
ถานที่ อ รางถนนภาย น มบาน บาน มต๊า มที่ 5
ตาบ บั ี อา ภอ ม า จัง ัด ชียงราย
จุด อ ราง ครง าร พิ ัด 575374 E 2191720 N
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 131 ขอ 29
ครง าร นับ นุน ารดา นินงานตามปรัชญา ร ฐ ิจพอ พียง
(ธนาคารน้า ตดิน)
งินชด ชยคางาน ิ่ง อ รางตาม ัญญา บบปรับราคา ด (คา k)
พื่อจาย ป็น
1. งินฃด ชยคางาน ิ่ง อ ราง รือ รีย คืน งินคางาน
ิ่ง อ รางตาม ัญญา บบปรับราคา ด (คา k) ตาม ั ณฑ
ะ ิธีปฏิบัติ ารอนุมัติจาย งินชด ชยคางาน ิ่ง อ ราง
รือ รีย คืน งินคางาน ิ่ง อ รางตาม ัญญา บบปรับราคา
ด (คา k)
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือคณะ รรม าร ินัจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง ะ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ด นที่ ุด ที่ ค( จ)040502/ 110
ง ันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่อง ซั ซอม น ทางปฏิบัติ น าร
า นด งื่อน ข ะ ั ณฑ ัญญา บบปรับราคา ด (คา k)
น ัญญาจาง
( องชาง)

จาน น

72,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

นา : 156/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารจัด าพันธุป า พือขยายพันธุป า น

งน้าธรรมชาติ

พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารจัด าพันธป า พื่อขยายพันธุ
ปา
น งน้าธรรมชาติ พื่อรั าระบบนิ น มดุ ดย ป็นคา
ชจาย
ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี ปิด ะปิด คา
ั ดุ
ครื่อง ขียน ะอุป รณ คาจัดซื้อพันธุป า คาประ า นียบัตร
คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ ือประชา ัมพันธ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คา ชจายอื่นๆ ฯ ฯ ที่ ี่ย ของ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ. า นด ผน ะขั้นตอน ระจายอานาจ
อปท.พ. .2542
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ของอปท.
(4) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 133 ขอ 4
( านั งานป ัด)

นา : 157/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ครง ารพัฒนาบริ ารจัด าร นยบริ ารถายทอด ทค น ยี าร
ตร
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารพัฒนาบริ ารจัด าร นย
บริ าร
ถายทอด ทค น ยีทาง าร ตรตาบ บั ี ะ พื่อ พิ่ม
ั ยภาพ
ารบริ ารจัด ารดาน าร ตร ป็น ารดาน นิน าร นยบริ าร
ถายทอด ทค น ยีทาง าร ตรประจาตาบ บั ีตาม ผน
าร ระจายอานาจ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542
ดย ป็นคา ชจาย ี่ย ับ าร ช ถานที่ฝึ อบรม คา ชจาย นพิธี
ปิด
ะปิด คา ั ดุ ครื่อง ขียน ะอุป รณ คาประ า นียบัตร
คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ะ ิ่งพิมพ ือประชา ัมพันธ
คา นัง ือ คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
ิทยา ร
คาปาย ครง าร คา ชจายอื่นๆ ฯ ฯ ที่ ี่ย ของ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ. า นด ผน ะขั้นตอน ระจายอานาจ
อปท.พ. .2542
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย น ารฝึ อบรม
ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 133 ขอ 5
( านั งานป ัด)

จาน น

5,000 บาท

นา : 158/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
ครง ารป ตน ม ฉ ิมพระ ียรติ
พื่อจาย ป็น
1. คา ชจาย น ารดา นิน ครง ารป ตน ม ฉ ิมพระ ียรติ
( ิจ รรมรั น้า รั ปา รั า ผนดิน) ดยจาย ป็นคาจัดซื้อพันธุ
ม
คา ั ดุอุป รณ คาปาย คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่องดืม
คา ือประชา ัมพันธ คาจาง มาบริ ารที่ ี่ย ของ ับ ครง ารฯ
ะคา ชจายอื่นๆ ฯ ฯ ที่ ี่ย ของที่จา ป็นตอ ารดา นิน
ครง าร
า ร็จ ุ ง
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่มท 0801.2/ 1060 ง ันที่ 31 พฤ าคม 2559
รื่อง าร ง ริม นับ นุน ารดา นิน ิจ รรมตาม ครง าร
"รั น้า รั ปา รั า ผนดิน"
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นา 134 ขอ6
( านั งานป ัด)

นา : 159/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

11,232,603 บาท

รวม

11,232,603 บาท

รวม

11,232,603 บาท

จาน น

92,000 บาท

จาน น

9,087,480 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจาง รณีนายจาง
นอัตรารอย ะ 5 ของคาจาง อบต.จะตองจาย มทบคา บี้ย
ประ ัน ังคม
ของพนั งานจาง ะผด ด็ ของ นยพัฒนา ด็ ็
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ. . 2533
(2) นัง ือ านั้ งาน .จ. .ท. ะ .อบต. ด นที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ 9 ง ันที่ 22 ม ราคม 2557
รื่อง ารจาย บี้ยประ ัน ังคมของ พนั งานจาง
(3) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ะ .อบต.ด นที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ 81 ง ันที่ 10 ร ฎาคม 2557
รื่อง ประ า .จ. .ท. ะ .อบต . รื่อง
มาตรฐานทั่ ป ี่ย ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 3)
(4) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
บี้ยยังชีพผ งอายุ
พื่อจาย ป็น
1. บี้ยยังชีพ ผอายุ
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2553
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ที่ มท 0891.3/
118 ง ันที่ 15 ม ราคม พ. .2556 รื่อง ซั ซอม น ทาง

นา : 160/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

ปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผ งอายุองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2553
ะระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ บี้ยค ามพิ าร
คนพิ ารขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2553
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/
2429
ง ันที่ 6 ธัน าคม 2554 รื่อง จง น ทาง ารจัด รรงบ
ประมาณ
งินอุด นุน ฉพาะ ิจ ครง าร ราง ั ประ ันราย ด ผ ง
อายุ
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2555 พิ่ม ติม
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 2989
ง ันที่ 31 พฤ ภาคม 2560 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2561 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(6) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.6/ 1234
ง ันที่ 23 มิถุนายน 2561 งินอุด นุนคา ชจาย นับ นุน
าร ราง ั ประ ันดานราย ด ผ งอายุ ะราย าร งินอุด
นุน
คา ชจาย นับ นุน ั ดิ ารทาง ังคม ผพิ าร ะ
ทุพพ ภาพ
(7) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ. .2563 ขององค รป ครอง นทองถิ่น
(8) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 135 ขอ 2

บี้ยยังชีพคนพิ าร

จาน น

1,440,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

พื่อจาย ป็น
1. บี้ยยังชีพ คนพิ าร
ดยถือปฎิบัติตาม
(1) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2548
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ค าม พิ าร คนพิ ารขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2553
(3) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ ารจาย บี้ย
ค าม
พิ าร คนพิ ารขององค รป ครอง นทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.
. 2559
(4) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0891 .5/
3609
ง ันที่ 24 มิฤนายน 2559 รื่อง น ทาง ารจาย บี้ยค ามพิ าร
ตามระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย ั ณฑ ารจาย บี้ย
ค ามพิ าร
คนพิ ารขององค รป ครอง นทองถิ่นพ. .2553(ฉบับที่ 2)
พ. . 2559
(5) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 2989
ง ันที่ 31 พฤ ภาคม 2560 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2561 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(6) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.6/ 1234
ง ันที่ 23 มิถุนายน 2561 งินอุด นุนคา ชจาย นับ นุน าร
ราง
ั ประ ันดานราย ด ผ งอายุ ะราย าร งินอุด นุนคา ช
จาย นับ นุน ั ดิ ารทาง ังคม ผพิ าร ะทุพพ ภาพ
(7) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(8) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 - 2565) นา 135 ขอ 3

นา : 161/167

นา : 162/167

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

บี้ยยังชีพผป ย อด

จาน น

156,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. บี้ยยังชีพ ผป ย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ ดรับ
อนุมัติจา ผบริ าร
ดยถือปฏิบัติตาม
(1)ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0891.3/ 1381 ง ันที่ 2 ร ฎาคม 2558
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ. .2563 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(3) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 - 2565) นา 135 ขอ 1
ารองจาย
จาน น

100,000 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

พื่อจาย ป็น
1. งิน ารองจาย ป็นรายจายที่ตั้ง พื่อ ชจาย รณีฉุ ฉินที่มี
าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าค าม ดือนรอนของ
ประชาชน
ะปรับปรุงคุณภาพชี ิต
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0313. 4 / 667
ง ันที่ 12 มีนาคม 2545 รื่อง ารช ย ือประชาชน รณี ิด
าธารณภัยขององค รป ครอง นทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 1672
ง ันที่ 27 มิถุนายน 2557 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2558 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทยด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3358
ง ันที่ 29 ตุ าคม 2553
(4) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 4224
ง ันที่ 10 ตุ าคม 2554 รื่อง ารช ย ือผประ บอุท ภัย
น้าท มฉับพ ัน น้าปา
า ะน้า นต ิ่ง
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0891.2/ 1584 ง ันที่ 12 ันยายน 2557 รื่อง าร
ตรียม
ารปอง ัน ะ ขปัญ าปอง ันอุท ภัย น้าท มฉับพ ัน
น้าปา
า ะดิน ค นถ ม
(6) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด ที่ มท 0891.2/ 3314
ง ันที่ 6 ตุ าคม 2557 รื่อง าร ตรียม ารปอง ัน ะ ข
ปัญ าภัย ง
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0891.2/ 76 ง ันที่ 13 ม ราคม 2558 รื่อง าร ตรียม
ารปอง ัน ะ ขปัญ าภัย นา
(8) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ยคา ชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2560 ะที่ ข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. .2561
(9) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
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ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
รายจายตามขอผ พัน
งิน บทบ องทุน งินทด ทน

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน มทบ องทุน งินทด ทน
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 4172 ง ันที่ 24 ธัน าคม 2561
รื่อง ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทุน งินทด ทน
(2) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561
(3) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
งิน มทบ องทุน ั ประ ัน ุขภาพ

จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1. งิน มทบ องทุนประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น รือพื้นที่ ( ป ช
.) น าร านตอน ยบายรัฐบา น าร ราง ั ประ ัน ุขภาพ
ครอบค ุมประชาชน นตาบ บั ี
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0891.3/ 2199 ง ันที่ 10 พฤ จิ ายน 2552
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0891.3/ 1514 ง ันที่ 26 ร ฎาคม 2554
(3) ประ า คณะ รรม าร าร ระจายอานาจ องค ร
ป ครอง
น ทองถิ่น รื่อง ั ณฑ าร นับ นุนขององค ารบริ าร
จัง ัด ท บา ะองค ารบริ าร นตาบ น าร
บริ าร าธารณะ ง ันที่ 23 พฤ จิ ายน 2552
(4) ประ า คณะ รรม าร ั ประ ัน ุขภาพ งชาติ รื่อง
าร า นด ั ณฑ พื่อ นับ นุน องค รป ครอง นทอง
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ถิ่น
ดา นินงาน ะ บริ ารจัด าร องทุน ั่ ประ ัน ุขภาพ น
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ. . 2557
(5) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559
(6) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นที่ ุด 0808.2/ 3616
ง ันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทร งม าด ทย า
ด ย งินอุด นุน ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
1201
ง ันที่ 30 มิฤนายน 2553 รื่อง อบถาม ารตั้งงบประมาณ
มด
งินอุด นุนขององค รป ครอง นทองถิ่น
(8) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0891.3/ 2199 ง ันที่ 10 พฤ จิ ายน 2552
รื่อง ารดา นินงาน องทุน ั ประ ัน ุขภาพ
(9) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0891.ร
/ 1514
ง ันที่ 26 ร ฎาคม 2554
(10) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท0891.3/ 1202 ง ันที่ 17 ร ฎาคม 2557
(11) ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 136 ขอ 4
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น ( บท.)

จาน น

159,123 บาท

ันที่พิมพ : 8/7/2563 14:44:15

พื่อจาย ป็น
1. งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของชาราช าร น
ทอง ถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร
นทองถิ่น พ. . 2500 ดยคาน ณตั้งจาย นอัตรารอย ะ 1 ของ
ประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจาปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่ ป (ย นพันธบัตร งิน งินที่มีผอุทิ / งินบริจาค ะ งิน
อุด นุน)
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น พ.
. 2500
(2) ระ บียบ ระทร งม าด ทย าด ย งินบา น็จบานาญ
ขาราช าร นทองถิ่น พ. . 2546
(3) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น ด น มา ที่ มท 0808.5/ 40 ง ันที่ 14 ิง าคม 2558
รื่อง ซั ซอม าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ
ขาราช าร นทองถิ่น ประจาปีงบ ประมาณ พ. . 2559
(4) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น ด น มา ที่ มท 0808.5/ 41 ง ันที่ 14 ิง าคม 2558
รื่อง ซั ซอม าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ
ขาราช าร นทองถิ่น ประจาปีงบ ประมาณ พ. . 2559
(5) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น ด น มา ที่มท 0808.5/ 28 ง ันที่ 21 ร ฎาคม 2559
รื่อง ซั ซอม าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ
ขาราช าร นทองถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ. . 2560
(6) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ขององค รป ครอง นทองถิ่น
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งินบา น็จ จางประจา
พื่อจาย ป็น
1. งินบา น็จราย ดือน
จางประจา
ดยถือปฏิบัติตาม
(1) นัง ือ ระทร งม าด ทย ด นมา ที่ 0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ. .2563 ของ
องค รป ครอง นทองถิ่น

จาน น

78,000 บาท

