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ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลด่ านแม่ คามัน
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลด่ น ม่ค มน
ภ ลบ ล จง วด ตรดตถ

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บลด น ม มน
ภ ลบ ล
วด ตรดตถ
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

244,627.54

240,000.00

39,000.00

31,032.70

12,450.00

12,450.00

253,917.89

255,000.00

250,000.00

40,320.00

35,250.00

40,250.00

0.00

10,000.00

0.00

569,898.13

552,700.00

341,700.00

15,521,013.41

15,777,510.00

15,951,510.00

15,521,013.41

15,777,510.00

15,951,510.00

15,676,722.00

19,500,000.00

19,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,676,722.00

19,500,000.00

19,500,000.00

รวม

31,767,633.54

35,830,210.00

35,793,210.00

มวด ธรรม นียม ปรบ ล ใบ นญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นนท่วไป

ถล บปร ม ณ
ปร
ท นปร ธ น ภ

ล ม

บ บปร ม ณร ย ยปร

ภ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563

รบร ร วนต บลด น ม มน

บดนถ วล ท ณ ผบร ร
รบร ร วนต บลด น ม มน ด น ร บ ต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ
รบร ร วนต บลด น ม มน ร น นน น
น ณ ผบร ร
รบร ร วนต บลด น ม
มน
ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป
บปร ม ณ พ.ศ. 2563 ด ต ปน
1. ถ น

ร ล

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ.2562 ณ วนท 31 ร ฎ ม พ.ศ.2562
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม ถ น

ร นด น

ร นวน 31,297,440.25 บ ท

ม นวน 10,504,234.11 บ ท

1.1.3 นทน ร

น

ม นวน 9,927,705.40 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด
1.2 น

รป ร

ย นวน 1 ร ร รวม 450,000.00 บ ท

นผ พน นวน 23 ร ร รวม 2,470,564.01 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. รบร ร บปร ม ณ ในปี บปร ม ณ 2562 ณ วนที่ 31 ร ฎ ม พ.ศ.2562
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 29,580,248.36 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

231,795.69 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต

นวน

12,212.75 บ ท

มวดร ย ด

นวน

243,707.40 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

88,762.00 บ ท

มวดร ย ด

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

13,037,968.52 บ ท

มวด น ด นนทว ป

นวน

15,965,802.00 บ ท

ทรพย น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล

รพ ณ ย

ทน

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร
3 รย ยร

นวน 22,418,774.62 บ ท ปร

นวน 2,108,908.50 บ ท
บดวย

บล

นวน

8,725,356.10 บ ท

บบ ล ร

นวน

7,300,930.00 บ ท

บด นน น

นวน

4,603,008.89 บ ท

บล ทน

นวน

602,865.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

บ น ด นน

นวน

1,186,614.63 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 1,634,000.00 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

นวน 2,108,908.50 บ ท
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งบกลาง

9,805,907.00

9,143,890.00

6,580,890.00

งบบุคลากร

8,500,550.00

9,696,320.00

9,981,720.00

งบดา นินงาน

5,089,410.17

6,761,400.00

8,700,100.00

257,700.00

8,903,600.00

9,230,500.00

1,248,557.63

1,325,000.00

1,300,000.00

24,902,124.80

35,830,210.00

35,793,210.00

24,902,124.80

35,830,210.00

35,793,210.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน
ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
อาเภอลับแล จัง วัดอตรดิตถ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลด่าน ม่คามัน
อา ภอลับ ล จัง วัดอตรดิตถ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
ผนงานบริ ารงานทั่วไป

9,363,320

ผนงานการรักษาความ งบภายใน

767,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา

5,428,500

ผนงาน าธารณ ข

470,000

ผนงาน ังคม ง คราะ

1,478,000

ผนงาน ค ะ ละชมชน

10,920,500

ผนงานการศา นาวัฒนธรรม ละนันทนาการ

685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานการ กษตร

100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง

6,580,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,793,210

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
อาเภอลับแล จัง วัดอุตรดิตถ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

4,279,320

1,582,000

5,861,320

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,225,520

0

2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,053,800

1,582,000

3,635,800

1,415,000

2,044,000

3,459,000

ค่าตอบแทน

268,000

70,000

338,000

ค่าใช้สอย

941,000

894,000

1,835,000

ค่าวัสดุ

188,000

500,000

688,000

18,000

580,000

598,000

37,000

6,000

43,000

37,000

6,000

43,000

5,731,320

3,632,000

9,363,320

งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

240,000

240,000

240,000

240,000

527,000

527,000

50,000

50,000

452,000

452,000

25,000

25,000

767,000

767,000

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,898,400

0

1,898,400

1,898,400

0

1,898,400

1,018,000

1,185,100

2,203,100

70,000

0

70,000

948,000

535,100

1,483,100

ค่าวัสดุ

0

640,000

640,000

ค่าสาธารณูปโภค

0

10,000

10,000

0

247,000

247,000

ค่าครุภัณฑ์

0

247,000

247,000

งบ งินอุดหนุน

0

1,080,000

1,080,000

เงินอุด นุน

0

1,080,000

1,080,000

2,916,400

2,512,100

5,428,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน

310,000

310,000

ค่าใช้สอย

260,000

260,000

ค่าวัสดุ

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

160,000

160,000

เงินอุด นุน

160,000

160,000

470,000

470,000

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

742,000

742,000

742,000

742,000

694,000

694,000

10,000

10,000

644,000

644,000

ค่าวัสดุ

30,000

30,000

ค่าสาธารณูปโภค

10,000

10,000

22,000

22,000

ค่าครุภัณฑ์

22,000

22,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุด นุน

20,000

20,000

1,478,000

1,478,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,240,000

0

1,240,000

1,240,000

0

1,240,000

862,000

0

862,000

ค่าตอบแทน

110,000

0

110,000

ค่าใช้สอย

522,000

0

522,000

ค่าวัสดุ

230,000

0

230,000

6,378,000

2,440,500

8,818,500

6,378,000

2,440,500

8,818,500

8,480,000

2,440,500

10,920,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

225,000

420,000

645,000

ค่าใช้สอย

195,000

420,000

615,000

30,000

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

0

40,000

40,000

เงินอุด นุน

0

40,000

40,000

225,000

460,000

685,000

ค่าวัสดุ

รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

งานส่ง สริมการ กษตร

รวม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม
6,580,890

6,580,890

6,580,890

6,580,890

6,580,890

6,580,890

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ
ขึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลดานแมคามัน และโดยอนุมัติของนายอาเภอลับแล
ขอ 1. ขอบัญญัติ นีเรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 2. ขอบัญญัติ นีใหใชบังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทังสิน 35,793,210 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 35,793,210
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,363,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

767,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,428,500

แผนงานสาธารณสุข

470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,478,000

แผนงานเคหะและชุมชน

10,920,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,580,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,793,210

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ขอ 6. ใหนายกองค์การบริหารสวนตาบลดานแมคามันปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ขององค์การบริหารสวนตาบล

0

ขอ 7. ใหนายกองค์การบริหารสวนตาบลดานแมคามันมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายเวช ออนวงษ์)
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลดานแมคามัน
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง นายอาเภอลับแล
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บลด น มค มน
ภ ลบ ล จง วด ุตรดตถ
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร ถ นที่

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

90,507.50
74,762.00
20,405.00
185,674.50

107,030.00
73,201.00
32,257.00
212,488.00

132,497.54
71,957.00
40,173.00
244,627.54

130,000.00
71,000.00
39,000.00
240,000.00

-100.00 %
-100.00 %
0.00 %

0.00
0.00
39,000.00
39,000.00

814.80
0.00
1,130.00
0.00
0.00
103,622.00

717.80
0.00
930.00
0.00
1,100.00
0.00

1,202.80
71.00
520.00
1,100.00
0.00
27,915.00

1,000.00
100.00
150.00
1,000.00
0.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

1,000.00
100.00
150.00
1,000.00
0.00
10,000.00

0.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00
0.00
105,566.80

0.00
0.00
5,047.80

218.90
5.00
31,032.70

200.00
0.00
12,450.00

0.00 %
0.00 %

200.00
0.00
12,450.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100.00 %

0.00

วนที่พมพ : 9/9/2562 16:00:13
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ปี 2559
268,050.61
268,050.61

รายรับจริง
ปี 2560
241,027.63
241,027.63

ปี 2561
253,917.89
253,917.89

0.00
11,800.00
259.00
18,060.00
30,119.00

0.00
13,700.00
0.00
26,620.00
40,320.00

0.00
10,000.00
250.00
25,000.00
35,250.00

0.00
0.00
0.00
20.00

%
%
%
%

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

0.00
23,000.00
120.00
23,310.00
46,430.00

0.00
10,000.00
250.00
30,000.00
40,250.00

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00
10,000.00

-100.00 %

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

363,468.16
7,563,532.91
2,070,170.39
47,289.04
1,062,810.15
2,286,113.41
49,130.24
36,399.55

385,076.24
7,745,189.94
2,006,229.78
164,911.87
1,076,630.21
2,594,552.11
52,271.11
33,573.78

386,050.90
7,934,286.00
2,175,493.91
73,141.40
0.00
4,120,231.25
48,956.62
32,195.33

360,000.00
8,000,000.00
2,676,000.00
75,000.00
0.00
3,850,000.00
42,000.00
24,000.00

587,318.00

536,325.00

749,638.00

4,590.00
14,070,821.85

1,020.00
14,595,780.04

1,020.00
15,521,013.41

ด บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนที่มีผู ุทศใ
ค ข ย บบ ปลน
ค รบร ง น ล ถ ย
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ

ร

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ค ธรรม นียมรถยนต ล ล ลื่ น
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต
ค ภ ค ลวง ร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
ค ธรรม นียม ล ค ใชน บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
250,000.00
0.00 %
255,000.00

0.00
0.00
0.90
0.00
0.00
3.90
0.00
0.00

ปี 2563
250,000.00
250,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%

360,000.00
8,000,000.00
2,700,000.00
75,000.00
0.00
4,000,000.00
42,000.00
24,000.00

750,000.00

0.00 %

750,000.00

510.00
15,777,510.00

0.00 %

510.00
15,951,510.00

วนที่พมพ : 9/9/2562 16:00:13

น : 3/3

ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ที่ ล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

5,688,019.00

15,267,785.00

15,676,722.00

19,500,000.00

5,688,019.00
20,364,562.76

15,267,785.00
30,352,247.47

15,676,722.00
31,767,633.54

19,500,000.00
35,830,210.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2563
19,500,000.00
19,500,000.00
35,793,210.00

วนที่พมพ : 9/9/2562 16:00:57

น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บลด น มค มน
ภ ลบ ล จง วด ตรดตถ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,793,210 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

39,000 บาท

จ นวน

39,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

12,450 บาท

ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รข ย ร

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

150 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

200 บ ท

รวม

250,000 บาท

จ นวน

250,000 บ ท

รวม

40,250 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคม ค ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร

บ จ รน มน ช พลง

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ใบ นญ ต ี่ยว บ รควบคม ค ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ย บบ ปลน
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562

วนที่พมพ : 9/9/2562 16:00:57

น้ : 2/2

ค รบร ง น ล ถ ย

ร

จ นวน

250 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ่นๆ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ค ธรรม นียมรถยนต ล ล้ ล่ น

รวม

15,951,510 บาท

จ นวน

360,000 บ ท

จ นวน

8,000,000 บ ท

จ นวน

2,700,000 บ ท

จ นวน

75,000 บ ท

จ นวน

4,000,000 บ ท

จ นวน

42,000 บ ท

จ นวน

24,000 บ ท

จ นวน

750,000 บ ท

จ นวน

510 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นด ผน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ภ ษีธร จ ฉพ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ภ ค ลวง ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ยที่ดน
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
ค ธรรม นียม ล ค ใช้น บ ด ล
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนท่วไป
ล ท

รบด นน รต ม น จ น้ ที่ ล ภ ร จถ ยโ น

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณ 2562

รวม

19,500,000 บาท

จ นวน

19,500,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตําบลดานแมคํามัน
อําเภอลับแล จัง วัดอุตรดิตถ
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

172,800

172,800

172,800

172,800

0 %

172,800

1,454,400

1,454,400

1,454,400

1,454,400

0 %

1,454,400

2,225,520

2,225,520

2,225,520

2,225,520

926,400

967,200

1,021,800

1,166,000

4 %

1,212,600

79,800

84,000

85,000

84,000

0 %

84,000

เงินประจําตําแ นง

121,800

126,000

126,000

126,000

0 %

126,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

215,240

220,020

231,060

254,400

6.6 %

271,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล
เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:01:36
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

324,000

261,000

323,400

324,000

0 %

324,000

36,000

29,000

34,934

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,703,240

1,687,220

1,822,194

1,990,400

2,053,800

รวมงบบุคลากร

3,928,760

3,912,740

4,047,714

4,215,920

4,279,320

0

0

0

75,000

126.67 %

170,000

27,000

36,000

36,000

56,000

-14.29 %

48,000

3,695

9,400

9,400

54,000

-7.41 %

50,000

30,695

45,400

45,400

185,000

94,848

176,215

203,280

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

250,000

-100 %

0

จ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานประชา ัมพันธ

0

0

0

0

100 %

108,000

จ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
ธุรการ

0

0

0

0

100 %

108,000

39,250

32,425

46,500

50,000

0 %

50,000

46,894

44,886

50,994

100,000

0 %

100,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

268,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
ประจําปีงบประมาณ 2559

12,435

0

0

0

0 %

0

โครงการ อบต. ัญจร เพื่ออบรมใ ้ความร้
ประชาชน เรื่อง การใ ้รับบริการ
ประชาชน การชําระภาษีตามข้อบัญญัติ
ตําบล การแจ้งร้องทุกข ฯลฯ

34,410

0

0

0

0 %

0

0

0

47,600

0

0 %

0

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน มที่ 7

0

0

0

40,090

-100 %

0

โครงการจัดการเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่น
และผ้บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

100,000

400 %

500,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

0

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการ อบต. ัญจร ออก นวยบริการ
ประชาชน “บําบัดทุกข บํารุง ุข ร้างรอย
ยิ้มใ ้ประชาชน”ตําบลดานแมคํามัน
ประจําปีงบประมาณ 2561

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน
"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3RS และ
ตาม ลักการ "ประชารัฐ" มที่ 1 ตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน
"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3RS และ
ตาม ลักการ "ประชารัฐ" มที่ 2 ตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2562
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน
"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3RS และ
ตาม ลักการ "ประชารัฐ" มที่ 3 ตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2562

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอย
ชุมชน"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3rs
และตาม ลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ขององคการบริ าร วน
ตําบลดานแมคํามัน

0

29,055

0

0

0 %

0

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอย
ชุมชน"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3rs
และตาม ลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององคการบริ าร วน
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

32,776

0

0 %

0

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน
"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3RS และ
ตาม ลักการ "ประชารัฐ" มที่ 6 ตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน
"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3RS และ
ตาม ลักการ "ประชารัฐ" มที่ 8 ตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2562
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอย
ชุมชน"จัง วัด ะอาด" ภายใต้ ลักการ 3rs
และตาม ลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ขององคการบริ าร วน
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

47,790

-100 %

0

โครงการปกป้อง ถาบันพระม ากษัตริย
และแ ดงความจงรักภักดี

0

94,130

0

20,000

0 %

20,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานโครงการ
พระราชดําริ

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเทิดทน
พระม ากษัตริย "องคพอ ลวง" ของปวง
ชนชาวไทยเ ด็จ วรรคาลัย เพื่อน้อม
รําลึก ในพระม ากรุณาธิคุณ

0

164,855

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม ัมมนาพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพ และศึกษาดงานของผ้
บริ าร มาชิก ภาท้องถิ่น พนักงาน วน
ตําบล ลกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการ งเ ริมพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียง ขององคการบริ าร วนตําบลดานแม
คํามัน ประจําปีงบประมาณ 2561

0

0

250,088

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนศนยรวมข้อมลขาว าร
จัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ

45,215

35,194

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0

0

0

15,000

33.33 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอบรมบุคลากรท้องถิ่น ัมพันธ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

146,000

0

0

0

0 %

0

0

0

53,000

0

0 %

0

0

0

0

40,000

-25 %

30,000

419,052

576,760

684,238

1,217,880

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

23,916

20,125

11,090

30,000

0 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

49,500

22,085.9

0

50,000

100 %

100,000

0

20,400

0

8,000

0 %

8,000

539

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

73,955

62,610.9

11,090

178,000

16,808

16,808

16,808

18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

16,808

16,808

16,808

18,000

18,000

รวมงบดาเนินงาน

540,510

701,578.9

757,536

1,598,880

1,415,000

จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระราช
กรณียกิจพระบาท มเด็จพระปรมิทรม า
ภมิพลอดุลเดช
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

941,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

188,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0 %

18,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อ มุน

0

0

0

20,000

-75 %

5,000

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร

0

0

0

24,000

-100 %

0

134,990

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

18,000

9,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร

0

0

0

11,000

-100 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก ารจํานวน 2 ลัง

0

7,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อแทนชารจถาน

0

0

0

3,000

-100 %

0

ติดตั้งตั้งต้ควบคุมระบบไฟฟ้า

0

0

7,500

0

0 %

0

0

0

0

27,700

-100 %

0

20,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง
ตั้งไว้ 139,000 บาท
จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร
จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน 2 ลัง
ตั้งไว้ 8,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
(ความละเอียดไมน้อยกวา 18 ล้านพิก
เซล) จํานวน 1 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น

0

0

0

26,000

-46.15 %

14,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(lnkjet)

0

0

0

7,900

-100 %

0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต

0

0

0

21,000

-100 %

0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณกระจาย
ัญญาณไร้ าย (Access Point)

0

0

0

10,800

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง

0

15,900

16,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง แกนเนอร

0

0

0

18,000

-100 %

0

0

0

0

299,000

-100 %

0

0

0

0

180,500

-100 %

0

164,890

22,900

23,500

648,900

0

0

0

493,320

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

493,320

0

รวมงบลงทุน

164,890

22,900

23,500

1,142,219.9

37,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

37,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนอําเภอลับแล/จัง วัดตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด พ.ศ.
2562

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

0

รวมงานบริหารทั่วไป

4,634,160

4,637,218.9

4,828,750

6,977,019.9

5,731,320

1,071,380

1,101,600

1,167,000

1,250,000

4 %

1,300,000

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

216,000

203,100

216,000

216,000

0 %

216,000

24,000

22,558

24,000

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,353,380

1,369,258

1,449,000

1,532,000

1,582,000

รวมงบบุคลากร

1,353,380

1,369,258

1,449,000

1,532,000

1,582,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

3,360

10,000

0 %

10,000

10,600

17,800

19,900

75,000

-33.33 %

50,000

10,600

17,800

23,260

95,000

88,000

152,482

179,080

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

290,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานธุรการ

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อบันทึกข้อมล
ในระบบ e – GP ระบบ e – LAAS

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานการเงินและบัญชี

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานจัดเก็บรายได้

0

0

0

0

100 %

108,000

0

0

0

0

100 %

42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

70,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเชาเครื่องถายเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

300,000

0 %

300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

39,424

58,778

69,518

165,000

-69.7 %

50,000

โครงการอบรมเ ริมความร้ ความเข้าใจ
การชําระภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาต

12,620

0

0

0

0 %

0

81,929.36

79,598.02

131,554.63

50,000

-60 %

20,000

221,973.36

290,858.02

380,152.63

805,000

149,876.05

145,117.05

138,686.15

180,000

-16.67 %

150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

131,740

118,275

131,630

200,000

0 %

200,000

วั ดุคอมพิวเตอร

115,000

118,727

149,500

150,000

0 %

150,000

396,616.05

382,119.05

419,816.15

530,000

223,811.1

181,226.94

249,729.41

300,000

66.67 %

500,000

5,156

4,284

5,708

8,000

150 %

20,000

คาบริการโทรศัพท

0

0

0

40,000

0 %

40,000

คาบริการไปรษณีย

11,297

7,742

4,774

13,000

53.85 %

20,000

34,973.76

38,317.47

43,781.71

0

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

275,237.86

231,570.41

303,993.12

361,000

580,000

รวมงบดาเนินงาน

904,427.27

922,347.48

1,127,221.9

1,791,000

2,044,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

894,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวมค่าวัสดุ

500,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อ มุน

0

0

6,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อต้บานเลื่อนบานทึบ

0

0

0

4,500

-100 %

0

คาจัดซื้อโตะทํางาน

0

0

0

0

100 %

6,000

คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร

0

0

3,400

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องถายเอก ารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดํา) ความเร็วไมต่ํากวา 20 แผนตอ
นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 99,000 บาท

98,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 51,000 บาท

49,890

0

0

0

0 %

0

0

10,500

14,000

16,000

-100 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก ารแบบ 2 บาน
จํานวน 3 ลังๆละ 4,000 บาท

10,500

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กขนาด 6 ฟุต ทรงต่ํา จํานวน
3 ลังๆละ 4,000 บาท

10,500

0

0

0

0 %

0

5,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร แบบ 2 บาน

จัดซื้อโตะไม้ ขนาดยาว 1.50 เมตร กว้าง
0.80 เมตร พร้อมเก้าอี้ล้อ มุน จํานวน 1
ชุดๆละ 5,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อพัดลมโคจร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1
เครื่องๆละ 10,000 บาท

9,990

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

0

0

21,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

5,600

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2
เครื่อง

0

36,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อจอภาพ แบบ LCD รือ LED ขนาด
ไมน้อยกวา 21.5 น้ิว ราคา 4,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง ํา รับปฏิบัติงานใน กอง
คลัง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

0

0

4,000

0

0 %

0

0

0

0

187,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

183,880

47,000

33,000

233,500

6,000

รวมงบลงทุน

183,880

47,000

33,000

233,500

6,000

รวมงานบริหารงานคลัง

2,441,687.27

2,338,605.48

2,609,221.9

3,556,500

3,632,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,075,847.27

6,975,824.38

7,437,971.9

10,533,519.9

9,363,320

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

216,000

216,000

193,200

216,000

0 %

216,000

24,000

24,000

21,466

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000

240,000

214,666

240,000

240,000

รวมงบบุคลากร

240,000

240,000

214,666

240,000

240,000

0

0

9,200

50,000

0

0

9,200

50,000

332,000

333,500

289,000

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

384,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติ น้าที่งานก้ชีพ
– ก้ภัย

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติ น้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัย

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติ น้าที่งานดับ
เพลิง

0

0

0

0

100 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจ้างเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติ น้าที่งาน
ประจําศนยวิทยุ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

108,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด

0

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

332,000

333,500

289,000

424,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

5,460

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

25,000

-80 %

5,000

1,550

0

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

1,550

5,460

0

45,000

25,000

รวมงบดาเนินงาน

333,550

338,960

298,200

519,000

527,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

452,000

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอก บไมต่ํากวา
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

0

997,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

997,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

997,000

0

0

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

573,550

1,575,960

512,866

759,000

767,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

573,550

1,575,960

512,866

759,000

767,000

เงินเดือนพนักงาน

310,120

818,340

870,960

1,308,400

2.75 %

1,344,400

เงินประจําตําแ นง

42,000

42,000

42,000

84,000

-50 %

42,000

0

0

0

42,000

0 %

42,000

111,000

250,950

216,000

399,000

0.25 %

400,000

31,620

28,905

24,000

35,000

100 %

70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

494,740

1,140,195

1,152,960

1,868,400

1,898,400

รวมงบบุคลากร

494,740

1,140,195

1,152,960

1,868,400

1,898,400

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

36,000

42,000

42,000

52,000

15.38 %

60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

5,000

20,000

-50 %

10,000

เงินชวยเ ลือบุตร

0

1,300

0

0

0 %

0

36,000

43,300

47,000

72,000

312,000

328,446

428,542

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

622,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
การเงินและบัญชี

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
บันทึกข้อมล

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่ดแล
เด็กเล็ก(ครพี่เลี้ยง)

0

0

0

0

100 %

216,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่
ธุรการ

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่เวร
ยามรักษาการศนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

0

100 %

150,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติ น้าที่
ํารวจข้อมลด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

108,000

รวมค่าตอบแทน

70,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

24,704

22,096

43,276

50,000

0 %

50,000

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

336,704

350,542

471,818

722,000

948,000

รวมงบดาเนินงาน

372,704

393,842

518,818

794,000

1,018,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

867,444

1,534,037

1,671,778

2,662,400

2,916,400

30,000

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกทักษะงานผ้าในพิธีการระดับ
ประถมศึกษา

0

12,260

0

0

0 %

0

โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13,600

0

0

0

0 %

0

โครงการเยาวชนคืนถิ่น

0

19,800

0

0

0 %

0

โครงการร้อยใจรัก ืบ านวัฒนธรรมไทย

0

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการเรียนการ อนโดยใช้
ปราชญชาวบ้าน

13,600

0

0

0

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเข้าคายลกเ ือ – ยุวกาชาด ระดับ
กลุมโรงเรียนประถมศึกษาตําบลดานแมคํา
มัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ งเ ริมพัฒนาการเรียนร้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

20,000

100 %

40,000

380,800

422,400

466,000

514,710

-3.81 %

495,100

438,000

454,460

466,000

549,710

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

20,000

49,835

30,000

0 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

584,705.96

503,546.72

492,625.52

637,000

-4.24 %

610,000

584,705.96

523,546.72

542,460.52

667,000

คาไฟฟ้า

0

0

0

100,000

-100 %

0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

110,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

1,022,705.96

978,006.72

1,008,460.52

1,326,710

1,185,100

คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อ มุน

0

0

0

7,200

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาจัดซื้อโตะทํางานเ ล็ก

0

0

0

18,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

535,100

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

640,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง

0

0

0

30,000

-100 %

0

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้งอาคารศนย
พัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน

0

0

0

0

100 %

25,000

224,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน ๑
ลัง ในราคาท้องตลาด

3,500

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน 7
ลัง

0

24,500

0

0

0 %

0

0

0

0

100,000

-100 %

0

จัดซื้อ Load Center 12 ชอง (3 เฟ )
พร้อม Main Breaker ขนาด 100 A
จํานวน 1 ชุด

8,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเ าไฟฟ้า (ค.อ.ร.) ง 8 เมตร
จํานวน 2 ต้น

7,000

0

0

0

0 %

0

0

23,754

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

15,900

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง
ตั้งไว้ 240,000 บาท

ครุภัณฑการศึกษา
คาจัดซื้อเครื่องเลน นามพลา ติก
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3
เฟต ศนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
ํา รับงาน ํานักงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

16,000

-100 %

0

0

20,000

0

0

0 %

0

0

0

0

304,000

-34.21 %

200,000

รวมค่าครุภัณฑ์

243,300

84,154

0

489,500

247,000

รวมงบลงทุน

243,300

84,154

0

489,500

247,000

1,276,000

1,206,000

1,119,000

0

0 %

0

0

0

0

1,100,000

-1.82 %

1,080,000

รวมเงินอุดหนุน

1,276,000

1,206,000

1,119,000

1,100,000

1,080,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,276,000

1,206,000

1,119,000

1,100,000

1,080,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,542,005.96

2,268,160.72

2,127,460.52

2,916,210

2,512,100

รวมแผนงานการศึกษา

3,409,449.96

3,802,197.72

3,799,238.52

5,578,610

5,428,500

ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อศาลพระภมิ ศาลเจ้าที่ และโตะ
ักการะ ประจําศนยพัฒนาเด็กเล็กดานแม
คํามัน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนคาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน

แผนงานสาธารณสุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตรจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
ลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการชาวดานแมคํามันใ ใจดแลและ
แก้ไขปัญ าขยะและ ิ่งปฏิกล

0

0

0

0

100 %

150,000

โครงการชาวดานแมคํามันใ ใจทรัพยากร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปรับ
ปรุงภมิทัศนกําจัดวัชพืชภายในพื้นที่ตําบล
ดานแมคํามัน)

0

0

0

60,000

-100 %

0

13,000

0

0

0

0 %

0

โครงการชาวตําบลดานแมคํามันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษ ุนัขบ้าตําบลดานแมคํามัน ตาม
โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการวางแผนครอบครัว ุนัข-แมว เพื่อ
แก้ไขปัญ า ุนัขและแมวจรจัดอยางยั่งยืน
ในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

0

100 %

40,000

โครงการ ํารวจข้อมลจํานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
ลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0

0

0

0

100 %

10,000

13,000

0

0

90,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

20,000

-100 %

0

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

0

0

72,000

-30.56 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

92,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

13,000

0

0

182,000

310,000

รวมค่าใช้สอย

260,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

60,000

0

42,600

0

0 %

0

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 1
ตามโครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ขุ

0

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน มที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

60,000

0

42,600

160,000

160,000

รวมงบเงินอุดหนุน

60,000

0

42,600

160,000

160,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

73,000

0

42,600

342,000

470,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

73,000

0

42,600

342,000

470,000

เงินเดือนพนักงาน

508,501

529,800

562,920

660,000

6.06 %

700,000

เงินประจําตําแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

550,501

571,800

604,920

702,000

742,000

รวมงบบุคลากร

550,501

571,800

604,920

702,000

742,000

0

4,000

4,400

10,000

0 %

10,000

3,760

0

0

0

0 %

0

3,760

4,000

4,400

10,000

71,806

87,482

87,740

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

255,500

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคล ปฎิบัติงานเวรยาม
รักษาการศนยประชุมระดับตําบล/โรงเรียน
บัวบานดานแมคํามัน

0

0

0

0

100 %

60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อบันทึกข้อมล
ในระบบคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานทั่วไป

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานธุรการ

0

0

0

0

100 %

108,000

0

0

0

5,000

100 %

10,000

0

2,000

0

0

0 %

0

19,466

55,522

13,848

40,000

-25 %

30,000

โครงการโรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน

0

0

0

50,000

100 %

100,000

โครงการ งเ ริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใ ้มี
วนรวมในชุมชน ( ภาเด็กตําบลดานแม
คํามัน)

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใ ้มี
วนรวมในชุมชน ( ภาเด็กตําบลดานแมคํา
มัน)

0

0

0

0

100 %

20,000

20,000

10,000

20,000

20,000

0 %

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการพัฒนา ุขภาพ คุณภาพชีวิตผ้ ง
อายุและการดแลผ้ งอายุระยะยาว
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

โครงการ งเ ริมพัฒนาตนเองและการเข้า
รวมกิจกรรมผ้พิการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ งเ ริมพัฒนาบทบาท ตรีใน
ชุมชน

10,450

10,000

0

20,000

0 %

20,000

โครงการ งเ ริมพัฒนาศักยภาพและการ
เข้ารวมกิจกรรมผ้ งอายุ

50,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพตําบลดานแมคํามัน

0

0

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการ วั ดิการเคลื่อนที่ เพิ่มชีวีใ ้กับผ้
งอายุ ผ้พิการ ผ้ด้อยโอกา ในชุมชน

0

10,000

69,050

50,000

-100 %

0

โครงการอบรมการป้องกันการมเพศ ัมพันธ
กอนวัยอันควร/การติดเชื้อ HIV

0

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

171,722

175,004

210,638

520,500

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

20,000

-50 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

20,000

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

175,482

179,004

215,038

550,500

694,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

644,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน 2 ลัง
ตั้งไว้ 8,000 บาท

7,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน 2 ลัง

0

0

7,000

0

0 %

0

0

0

0

29,000

-100 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต

0

0

0

21,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

0

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

0

16,000

0

0 %

0

0

0

0

26,500

-100 %

0

7,000

0

23,000

126,500

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โครงการจัดซื้อกล้องถายรประบบดิจิตอล
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อมานกรองแ ง
น้าตาง-ประต /ผ้ามานpvc กั้น ้อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑกอง
วั ดิการ ังคม
รวมค่าครุภัณฑ์

22,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
ปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ดานแมคํามัน เป็น ศนยประชุมประจํา
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

158,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

158,000

0

0

รวมงบลงทุน

7,000

0

181,000

126,500

22,000

15,000

20,000

20,000

0

0 %

0

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

747,983

770,804

1,020,958

1,399,000

1,478,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

747,983

770,804

1,020,958

1,399,000

1,478,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนกิ่งกาชาดอําเภอลับแล จัง วัด
อุตรดิตถ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

310,560

576,840

852,790

1,000,000

6 %

1,060,000

เงินประจําตําแ นง

10,500

42,000

58,500

60,000

0 %

60,000

108,000

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

12,000

12,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

441,060

738,840

1,031,290

1,180,000

1,240,000

รวมงบบุคลากร

441,060

738,840

1,031,290

1,180,000

1,240,000

คาเชาบ้าน

3,000

36,000

69,000

90,000

0 %

90,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

2,600

1,300

0

20,000

0 %

20,000

5,600

37,300

69,000

110,000

270,806

349,928

350,960

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

400,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบุคคล ปฏิบัติงานธุรการ

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบุคคลปฏิบัติงานซอมบํารุง
ระบบไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

216,000

คาจ้างเ มาบุคคลปฏิบัติงาน ํารวจ

0

0

0

0

100 %

108,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

110,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

5,944

50,288

60,000

-50 %

30,000

คาตรวจ อบคุณภาพน้ําประปา

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คารังวัดตรวจ อบเขตที่ดิน าธารณะ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

30,000

0 %

30,000

270,806

355,872

401,248

520,000

185,995

130,286

130,729

200,000

-25 %

150,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

30,000

66.67 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

20,000

-100 %

0

วั ดุอื่น

0

590

0

0

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

185,995

130,876

130,729

270,000

230,000

รวมงบดาเนินงาน

462,401

524,048

600,977

900,000

862,000

0

0

4,500

0

0 %

0

49,890

0

0

0

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

522,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้นั่งปฎิบัติงานแบบล้อ มุน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 51,000 บาท
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจีย รือตัด

0

0

0

2,000

-100 %

0

จัดซื้อ วานไฟฟ้า

0

0

0

7,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

41,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานัก
งาน

0

0

0

32,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) ํา รับกระดาษขนาด A3

0

0

7,100

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

8,600

0

0 %

0

0

0

0

180,000

-100 %

0

49,890

41,200

20,200

221,000

145,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

1,540,000

314.16 %

6,378,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

145,000

0

0

1,540,000

6,378,000

รวมงบลงทุน

194,890

41,200

20,200

1,761,000

6,378,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคาร ํานักงาน อบต.
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

1,098,351

1,304,088

1,652,467

3,841,000

8,480,000

0

19,680

18,480

0

0

19,680

18,480

0

0

121,086

96,713.75

0

รวมค่าวัสดุ

0

121,086

96,713.75

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

140,766

115,193.75

0

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายทุงแชแ ้ง
มที่ 4

298,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาง
พุย เครือคํา มที่ 3

109,500

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านเนิน
กว้าว-ชําผัก นาม มที่ 3

278,000

0

0

0

0 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย

0 %

0
0

ค่าวัสดุ
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0 %

0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้าน ้วย
ทรายใต้ มที่ 3

199,500

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย
รัตน เงินอุไร มที่ 3

0

0

0

0

100 %

304,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านผ้ใ ญ
พร ทิพงษ มที่ 8

0

0

0

0

100 %

244,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. าย ้วยมุน
(ซ้าย-ขวา) มที่ 2

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย
ไม้- น้าโรงเรียนบ้านชําผัก นาม (นายชุม
บัวออน ตอน 3) มที่ 2 ตําบลดานแมคํา
มัน

251,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย ี
อินตัน มที่ 8 ตําบลดานแมคํามัน

57,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. าย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา มที่ 1

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. าย
บ้านนายแทน ฟักมี มที่ 7

0

0

0

0

100 %

157,700

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. าย
บ้านนายชิด เลิศจันทร มที่ 7 ตําบลดาน
แมคํามัน อําเภอลับแล จัง วัดอุตรดิตถ

0

297,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. าย
ภายใน มบ้านรอบ มบ้าน มที่ 5ตําบล
ดานแมคํามัน อําเภอลับแล จัง วัด
อุตรดิตถ

0

257,000

0

0

0 %

0

โครงการขยายถนนบริเวณ าย น้าบ้าน
มที่ 8

0

0

0

0

100 %

59,000

โครงการขยายไ ลทางพร้อมบอพักจาก
น้าโรงเรียนดานแมคํามัน - น้าบ้าน
ารวัตรประจักร เฟองมณี มที่ 1 ตําบล
ดานแมคํามัน อําเภอลับแล จัง วัด
อุตรดิตถ

0

320,000

0

0

0 %

0

โครงการขยายไ ลทาง ายบ้านนายวาด
ออนวงษ มที่ 5

0

0

0

0

100 %

208,000

โครงการขยายไ ลทาง าย น้าบ้าน มที่
4

0

0

0

0

100 %

423,000

โครงการซอมแซมถนน ค ล. ายบ้านนาย
เป็ง าย-นายพา มาวัน มที 6

0

0

0

0

100 %

301,000

โครงการตอเติมรางระบายน้ํา ค ล. าย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร มที่ 7

0

0

0

0

100 %

143,800

0

0

0

1,103,933

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,193,000

874,000

0

1,103,933

2,440,500

รวมงบลงทุน

1,193,000

874,000

0

1,103,933

2,440,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

75,028.31

138,043.52

41,957.63

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า มบ้าน มที่ 2
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

4,958

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า มบ้าน มที่ 4
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

94,531

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า มบ้าน มที่ 5
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

212,750

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า มบ้าน มที่ 8
ตําบลดานแมคํามัน

0

0

0

23,728

-100 %

0

ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศนยประชุมประจําตําบล
ดานแมคํามัน (โรงเรียนบัวบานดานแมคํา
มัน)

0

0

0

10,100

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

75,028.31

138,043.52

41,957.63

346,067

0

รวมงบเงินอุดหนุน

75,028.31

138,043.52

41,957.63

346,067

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

1,268,028.31

1,152,809.52

157,151.38

1,450,000

2,440,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,366,379.31

2,456,897.52

1,809,618.38

5,291,000

10,920,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด
อปท. ลับแล ัมพันธ

0

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด อปท.
ลับแล ัมพันธ

0

0

182,820

0

0 %

0

0

20,900

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตําบลดานแมคํา
มัน

0

11,800

15,000

15,000

0 %

15,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตําบลดานแมคํา
มัน(โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม)

15,000

0

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํามัน

50,000

0

0

50,000

-40 %

30,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติดนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตตําบล
ดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ 2560
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํามัน
ประจําปีงบประมาณ 2561

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

18,800

0

0 %

0

688,065

0

0

0

0 %

0

753,065

32,700

216,620

215,000

0

0

29,905

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

29,905

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

753,065

32,700

246,525

245,000

225,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

753,065

32,700

246,525

245,000

225,000

0

10,000

20,000

20,000

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเ พติด อปท. ลับแล ัมพันธ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รวมค่าใช้สอย

195,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

0 %

30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมเข้ารวมงานนมั การ
พระแทนศิลาอา น

25 %

25,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดกิจกรรมวัน ําคัญในราชพิธี รัฐ
พิธี ําคัญของชาติ

0

0

0

90,000

0 %

90,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน ําคัญในราชพิธี รัฐ
พิธี ําคัญของชาติ(วันพอแ งชาติ/วันแม
แ งชาติ) ประจําปี

49,500

12,800

12,000

0

0 %

0

โครงการจัดงานเด็กแ งชาติตําบลดานแม
คํามัน ประจําปี

30,000

0

10,000

30,000

0 %

30,000

โครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําปี
ตําบลดานแมคํามัน (วัดใ มเจริญ ุข)

15,000

15,000

15,000

15,000

0 %

15,000

โครงการจัดงานประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท 3 ฝีพาย ประจําปี

0

0

29,640

30,000

66.67 %

50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

0

0

51,800

100,000

0 %

100,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

80,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณี งกรานตและรด
น้ําดํา ัวผ้ งอายุ ประจําปี

0

58,000

60,000

80,000

25 %

100,000

โครงการจัดงานประเพณี งกรานตและรด
น้ําดํา ัวผ้ งอายุ ประจําปี

28,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ ลอเทียนเข้าพรรษา

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจําปี

0

0

3,000

5,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

202,500

95,800

201,440

370,000

420,000

รวมงบดาเนินงาน

202,500

95,800

201,440

370,000

420,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

25,000

25,000

25,000

0

0 %

0

0

0

0

25,000

60 %

40,000

รวมเงินอุดหนุน

25,000

25,000

25,000

25,000

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

25,000

25,000

25,000

25,000

40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

227,500

120,800

226,440

395,000

460,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

980,565

153,500

472,965

640,000

685,000

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

100,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

0

100,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

0

100,000

55,128

57,775

59,300

110,000

อุด นุนอําเภอลับแล

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการ ร้างประตปิด-เปิด น้าบล็อก
น้าบ้านนายตา ดวงแก้ว มที่ 5

100 %

100,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

0 %

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

0

100 %

20,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0

6,785,200

6,994,400

7,350,000

-54.42 %

3,350,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

2,189,600

2,272,800

2,420,000

-36.61 %

1,534,100

เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอด

28,000

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

672,230

480,390

240,548

1,153,778

13.12 %

1,305,098

55,000

55,000

60,000

0

0 %

0

0

0

0

60,000

20 %

72,000

134,855

137,028

148,859

163,302

-2.21 %

159,692

รวมงบกลาง

945,213

9,734,993

9,805,907

11,287,080

6,580,890

รวมงบกลาง

945,213

9,734,993

9,805,907

11,287,080.1

6,580,890

รวมงบกลาง

945,213

9,734,993

9,805,907

11,287,080.1

6,580,890

รวมแผนงานงบกลาง

945,213

9,734,993

9,805,907

11,287,080.1

6,580,890

รวมทุกแผนงาน

16,171,987.54

25,470,176.62

24,902,124.8

35,830,210

35,793,210

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
รายจายตามข้อผกพัน
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ส่ วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์

-

ประมาณการรายรับ

- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
อาเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ์

นา : 1/82
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน
อา ภอ ลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,793,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

5,731,320 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,279,320 บาท

รวม

2,225,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- ดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นดวาดวย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบลประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 2/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนตา นง นาย อบต. จานวน 1 ตา นง
รองนาย อบต. จานวน 2 ตา นง
- ดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นดวาดวย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบลประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษ นาย อบต. จานวน 1 ตา นง
รองนาย อบต. จานวน 2 ตา นง
- ดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นดวาดวย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบลประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 3/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

172,800 บาท

จานวน

1,454,400 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย อบต. จานวน 1 ตา นง,
คาตอบ ทน ลขานุ าร ภา อบต. จานวน 1 ตา นง
- ดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นดวาดวย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบลประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ตา นงใ
ประธาน ภา อบต.
รองประธาน ภา อบต. ละ มาชิ ภา อบต.ดาน มคามัน ประ อบดวย
1. ประธาน ภา อบต. ปน งิน
134,640 บาท
2. รองประธาน ภา อบต. ปน งิน 110,160 บาท
3. มาชิ ภา อบต. ปน งิน 1,209,600 บาท
- ดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นดวาดวย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบลประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,053,800 บาท

จานวน

1,212,600 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใด ตามที่ ฎ มาย า นด พนั งาน
วนตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน วนตาบลตามที่ ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
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งินประจาตา นง

จานวน

126,000 บาท

จานวน

271,200 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงที่ ฎ มาย า นดพนั งาน วนตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

คาจางลู จางประจา
พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน พิ่มอื่นใดตามที่ ฎ มาย า นด ลู จาง
ประจา
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

324,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

1,415,000 บาท

รวม

268,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
-ตามที่ระ บียบ, ฎ มาย, นัง ือ ั่ง ารของทางราช าร า นด ละ/ รือคา
ั่งของผูบริ ารทองถิ่น ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบาน รือ ชาซื้อบานของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบาน/ ชาซื้อบาน/ บิ งิน ู พื่อที่อยูอาศัยตามระ บียบของทาง
ราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 8/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

941,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน, นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2 / ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระ
คาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานประชา ัมพันธ
พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานประชา
ัมพันธ จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
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จาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่ธุร าร

จานวน

108,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล ปฏิบัติ นาที่งานธุร าร จานวน 1
รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปนคาใชจาย ดังตอไปนี้
1. คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตั้งไว 5,000 บาท
า รับจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ ละรายจายอื่นที่จา ปน
ตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ดยจายไดตาม ลั ณฑของทางราช าร
า นด
2. คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น ตั้งไว 40,000 บาท
า รับจาย ปนคา ลี้ยงรับรอง ารประชุม ภา อบต. ดยจายได ตาม ลั
ณฑของทางราช าร า นด
3. คาพิธี าร ตั้งไว 5,000 บาท
า รับจาย ปนคาใชจายในพิธี ารวัน าคัญของทางราช าร ชน วันปยม า
ราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 10/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปน คา ดินทาง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั ละคาใช
จายอื่นๆ ที่จา ปนของผูมี ิทธิ บิ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ อบต.
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

ครง ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น ละผูบริ ารทองถิ่น
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น
ละผูบริ ารทองถิ่น ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุป รณฯ คาตอบ
ทน คาตรายาง คาจัดซื้อ ีบบัตร ละคู าลงคะ นน คา
นัง ือ ประ าศ ระ บียบ คูมือ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 188
ราย ารที่ 24

นา : 11/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

ครง ารจัดงานวันทองถิ่นไทย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารวันทองถิ่นไทย ชน
คาพานพุมดอ ไม ด คาวั ดุอุป รณจัดต ตงบอรด คาวั ดุต ตง ถาน
ที่ ฯลฯ
- ปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ใน รื่องที่ 17
รื่อง ารขออนุมัติ า นดใ วันที่ 18 มีนาคม ของทุ ป ปน “วันทองถิ่น
ไทย”
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

ครง ารป ป้อง ถาบันพระม า ษัตริย ละ ดงความจงรั ภั ดี
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินงานตาม ครง ารป ป้อง ถาบันพระม า
ษัตริย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 7

นา : 12/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

ครง ารอบรมคุณธรรม ละจริยธรรม พื่อพัฒนาประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายตาม ครง ารอบรมคุณธรรม ละจริยธรรม พื่อพัฒนา
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ใ บุคลา ร/จนท.ของรัฐ ของ อบต.ดาน
มคามัน
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดอุตรดิตถ
รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงานบุคคลขององค ารบริ าร
วนตาบล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ไข พิ่ม ติมจนถึงวันที่ 9
ุมภาพันธ 2549
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 188
ราย ารที่ 22

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารซอม ซม รือบารุงรั ษาทรัพย ินของ อบต.
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ขอ 3.5.6
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

จานวน

30,000 บาท

นา : 13/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

188,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด วน้า ถวย
ชาม ฯลฯ พื่อใชใน านั งาน อบต. ละ ิจ รรมของ อบต.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100
) ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

วั ดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด วน้า ถวย
ชาม ฯลฯ พื่อใชใน านั งาน อบต. ละ ิจ รรมของ อบต.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100
) ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 14/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละขน ง ชน มอ บต ตอรี่ฯลฯ
า รับรถยนต วน ลางของ อบต.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน จอบ ียม ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 15/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม

รวม

18,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

รวม

37,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ าร มาย ลข ทรศัพท ละบริ าร ทรคมนาคมที่ใชใน
ราช าร ของ อบต. ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ าอี้ลอ มุน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ าอี้ลอ มุน จานวน 2 ตัว า รับ จา นาที่ อง
านั ปลัด นื่องจา าอี้ตัว ดิมชารุด ตั้งไว 5,000.- บาท ดยจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 201
ราย ารที่ 9

นา : 16/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

จัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร

จานวน

18,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

พื่อ ปนคาจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร จานวน 3 ลัง งบประมาณ 6,000
.-บาท/ ลัง ดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัด
ซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,ระ บียบ ระทรวง ารคลัง
วาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คาบารุงรั ษา
ละปรับปรุงครุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 201
ราย ารที่ 9
ครุภัณฑงานบานงานครัว
จัดซื้อ ครื่องทาน้ารอน-น้า ย็น
พื่อจัดซื้อ ครื่องทาน้ารอน-น้า ย็น ขนาด 2 อ จานวน 2 ถังๆละ
7,000 บาท ตั้งไว 14,000 บาท ดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ปนไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 201
ราย ารที่ 8

นา : 17/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,632,000 บาท

รวม

1,582,000 บาท

รวม

1,582,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใดตามที่ ฎ มาย า นด พนั งาน วน
ตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลตามที่ ฎ มาย
า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 18/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 19/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

2,044,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.ตาม
ที่ระ บียบ, ฎ มาย, นัง ือ ั่ง ารของทางราช าร า นด ละ/ รือคา ั่งของ
ผูบริ ารทองถิ่น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง ารจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2 / ว.1966 ลงวันที่ 26 ันยายน 2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ของ พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 20/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

894,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน, นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2 / ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระ
คาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารทั่วไป
พื่อจายคาจาง มาบริ ารทั่วไป
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 21/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานธุร าร

จานวน

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานธุร าร จานวน 1
รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อบันทึ ขอมูลในระบบ e – GP ระบบ e – LAAS
พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อบันทึ ขอมูลในระบบ e – GP
ระบบ e – LAAS จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100
) ละ ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนา 5 ป (2561-2565) นาที่ 185 ราย าร
ที่ 5

นา : 22/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งาน าร งิน ละบัญชี

จานวน

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งาน าร งิน ละบัญชี
จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานจัด ็บรายได
พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานจัด ็บรายได
จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 23/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:07

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชา ครื่องถาย อ าร

จานวน

42,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อ าร บบมี ารยอ – ขยาย ปริมาณ ารถาย
ขั้นต่า 10,000 ผน/ ดือน อัตราคา ชา ดือนละ 3,500 บาท พื่อใ ทุ วน
ราช ารของ อบต.ไดใชถาย อ ารงานราช ารใน ารดา นินงานราช าร ละ
ตามน ยบายของผูบริ าร ตั้งจายจา งินรายได
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

คาใชจายตาม ครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
พื่อจาย ปนคาใชจายตางๆที่ ี่ยวของใน ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินของ อบต.ดาน มคามัน ตามน ยบายของ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น า นด ตั้งไว 300,000.-บาท ตั้งจายจา งินรายได
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 ุมภาพันธ 2551
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 ม ราคม 2555
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
ุมภาพันธ 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 185
ราย ารที่ 5

นา : 24/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน คา ดินทาง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั ละคาใช
จายอื่นๆ ที่จา ปนของผูมี ิทธิ บิ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ อบต.
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆของ อบต
.ดาน มคามัน ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ตั้งไว 20,000.- บาท ตั้งจาย
จา งินรายได
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 25/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

500,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ บบพิมพ ที่ใชใน
งาน านั งาน พื่อใ ทุ วนราช ารขององค ารบริ าร วนตาบลดาน มคา
มันใชใน ิจ ารงาน านั งานใน ารปฏิบัติงานราช าร ตั้งไว 150,000.- ตั้ง
จายจา งินรายได
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล , น้ามัน
บนซิน ,น้ามัน ครื่อง ฯลฯ า รับรถยนต ละรถจั รยานยนต วน ลาง
ของ อบต.ดาน มคามัน ตั้งไว 200,000.- บาท ตั้งจายจา งินรายได
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 26/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

150,000 บาท

รวม

580,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุป รณคอมพิว ตอร ชน ตลับผง า รับ ครื่อง
พิมพ ( ครื่องปริ้น ตอร) ,อุป รณบันทึ ขอมูล , มา , ป้นพิมพ ฯลฯ พื่อใ
ทุ วนราช ารใชใน ารปฏิบัติงานราช ารของ อบต.ดาน มคามัน ตั้ง
ไว 150,000.- บาท ตั้งจายจา งินรายได
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคา ระ ไฟฟ้าตามอาคาร ถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ดาน มคามัน ชน ที่ทา าร อบต.ดาน มคามัน ฯลฯ ตั้ง
ไว 500,000.- บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 27/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้าประปาที่ใชในอาคาร านั งานที่ทา าร อบต.ดาน มคา
มัน ละ ถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ดาน มคามัน ฯลฯ ตั้ง
ไว 20,000.- บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
คาบริ าร ทรศัพท
พื่อจาย ปนคาบริ าร ลข มาย ทรศัพท ละบริ ารอื่นๆที่ ี่ยวของ ที่ใชใน
ราช ารของ อบต.ดาน มคามัน ฯลฯ ตั้งไว 40,000.- บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปนคาจัด ง นัง ือราช ารใ ับ นวยงานอื่น รณีจัด งทาง
ไปรษณีย ฯลฯ ตั้งไว 20,000.- บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184
ราย ารที่ 3

นา : 28/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

6,000 บาท

รวม

6,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

รวม

767,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ตะทางาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ตะทางาน ตะ ล็ ขนาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว ตั้งไว 6,000.-บาท า รับใ พนั งาน วนตาบลปฏิบัติงานใน ารใ
บริ ารตอประชาชน ละผูมาติดตองานราช าร ดยจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด ตั้งจายจา งินรายได
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป) (00100)
ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 201
ราย ารที่ 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3

นา : 29/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบล
ตามที่ ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ
อปพร.อบต.ดาน มคามัน ตามคา ั่งของผู
บริ ารทองถิ่น ดยใ จายตาม ลั ณฑของ ฎ มาย ระ บียบ ขอ
บังคับ ละ นัง ือ ั่ง ารของทางราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ
วาดวยคาใชจายของอา า มัครใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ขอ 3.7.2
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3

จานวน

24,000 บาท

รวม

527,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 30/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ค่าใช้สอย

รวม

452,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งาน ูชีพ – ูภัย
พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000
บาท/ ดือน พื่อปฏิบัติ นาที่งาน ูชีพ – ูภัย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3
คาจาง มาบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานงานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000
บาท/ ดือน พื่อปฏิบัติ นาที่งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3
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คาจาง มาบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานดับ พลิง

จานวน

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000
บาท/ ดือน พื่อปฏิบัติ นาที่งานดับ พลิง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3

คาจาง มาบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานประจาศูนยวิทยุ
พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000
บาท/ ดือน พื่อปฏิบัติ นาที่งานประจาศูนยวิทยุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3

นา : 32/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารป้อง ัน ละ ไขปญ ายา พติด

จานวน

20,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารป้อง ัน ละ ไขปญ ายา พติด อบต
.ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ขอ 3.4.1
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 137 ราย าร
ที่ 1

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปนคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน าลี ยาฆา ชื้อ ยาใ
ผล ผาพัน ผล ฯลฯ พื่อใชใน ารบรร ทา าธารณภัยใ ราษฎร ประจา
รถ ูชีพ ูภัย อบต.ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3
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วั ดุ ครื่อง ตง าย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตง าย จา นาที่ชุด ูชีพ ูภัย อบต.ดาน ม
คามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน น้ายาดับ พลิง ฯลฯ ใชใน าร
บรร ทา าธารณภัยใ ราษฎร ละของ อปพร.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน) (00120
) ละปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย าร
ที่ 3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,916,400 บาท

รวม

1,898,400 บาท

รวม

1,898,400 บาท

จานวน

1,344,400 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใด ตามที่ ฎ มาย า นด พนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผูอานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา ละนั
วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร/ชานาญ าร จานวน 1 อัตรา จานวน 725,400
บาท ละ พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใด ตามที่ ฎ มาย า นด
พนั งาน วนทองถิ่น ตา นง ครู จานวน 2
อัตรา จานวน 619,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 181 ราย ารที่ 142
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มพิ ศษคาครองชีพชั่วคราว รือ งิน พิ่มอื่นใดใ พนั งาน
วนตาบล ตา นง ผูอานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 1
อัตรา จานวน 42,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 181 ราย ารที่ 142
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งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะ ของพนั งาน วนทองถิ่น ตา นง ครูชานาญ
าร จานวน 1 อัตรา จานวน 42,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 181 ราย ารที่ 142
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ละ งิน วนตางที่ อปท.จาย มทบ ใ พนั งาน
จางตา นง ผูดู ล ด็ จานวน 2 อัตรา ตา นงคนงานทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 182 ราย ารที่ 143 – 144
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มพิ ศษคาครองชีพชั่วคราว รือ งิน พิ่มอื่นใดใ พนั งาน
จาง ดยจายตามระ บียบของทางราช ารที่ า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได(ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยู
ใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 182 ราย ารที่ 144
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งบดาเนินงาน

รวม

1,018,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบาน รือ ชาซื้อบานของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบาน/ ชาซื้อบาน/ บิ งิน ู พื่อที่อยูอาศัยตามระ บียบของทาง
ราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล/พนั งาน
ทองถิ่นตาม ิทธิที่ ฎ มาย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน, นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2 / ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระ
คาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยู
ใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

นา : 37/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ค่าใช้สอย

รวม

948,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจายคาจาง มาบริ ารทั่วไป
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่งาน าร งิน ละบัญชี
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่งาน าร งิน ละ
บัญชี จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่งานบันทึ ขอมูล
จานวน

108,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารทั่วไป

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่งานบันทึ
ขอมูล จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ดู ล ด็ ล็ (ครูพี่ ลี้ยง)

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ดู ล ด็ ล็ (ครูพี่
ลี้ยง) จานวน 2 รายๆละ 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ธุร าร
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ธุร าร จานวน 1 รายๆ
ละ 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ วรยามรั ษา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ วรยามรั ษา ารศูนย
พัฒนา ด็ ล็ จานวน 2 รายๆละไม ิน 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ ารวจขอมูลดาน าธารณ ุข

จานวน

108,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน คา ดินทาง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั ละคาใช
จายอื่นๆ ที่จา ปนของผูมี ิทธิ บิ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ อบต.
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ นาที่ ารวจขอมูลดาน าธารณ
ุข ) จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-จายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏอยูใน
ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารซอม ซม รือบารุงรั ษาทรัพย ินของ อบต.
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ขอ 3.5.6
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,512,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,185,100 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

535,100 บาท

จานวน

40,000 บาท

จาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ง ริมพัฒนา าร รียนรูนั รียน
ระดับประถมศึ ษา ( ิจ รรมตามความ มาะ มตอ าร ง ริมพัฒนา าร
รียนรู) ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร 9,600
บาท คาจาง มาอา าร ลางวัน ละ ครื่องดื่มผู ขารวม ิจ รรม 26,000
บาท คาจาง มาจัดทาป้าย ครง าร 1,800 บาท ละคาใชจาย
อื่นๆ 2,600 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ
ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 159 ราย ารที่ 82
ครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

495,100 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร ง ริมพัฒนา าร รียนรูนั รียนระดับประถมศึ ษา

พื่อจาย ปนคาใชจายดังนี้
1. คาจาง มาประ อบอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว 309,000.00
บาท พื่อจาย ปนคาจาง มาประ อบอา าร ลี้ยง ด็ นั รียนศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ตาบลดาน มคามัน
-ตาม ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน
ารดา นิน าร บิ ั ผลั ง งินฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3 / ว 1685 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 143 ราย ารที่ 6
2. คาจัด าร รียน าร อนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว 107,100.00
บาท พื่อจาย ปนคาซื้อวั ดุ ารศึ ษา ื่อ าร รียน าร อนของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ตาบลดาน มคามัน
-ตาม ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน
ารดา นิน าร บิ ั ผลั ง งินฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
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ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่
ดุ ที่ มท 0893.3 / ว 1685 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0893.2 / ว 801 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2551
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 160 ราย ารที่ 83
3. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (คา
นัง ือ า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป) ตั้งไว 14,000.00 บาท พื่อ
จาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดาน มคา
มัน ปนคา นัง ือ า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป
-ตาม ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน
ารดา นิน าร บิ ั ผลั ง งินฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3 / ว 1685 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 160 ราย ารที่ 84
4. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (คาอุป รณ าร
รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป) ตั้งไว 14,000.00 บาท พื่อจาย
ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดาน มคา
มัน ปนคาอุป รณ าร รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป ตาม ลั
ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน ารดา นิน
าร บิ ั ผลั ง งินฯ
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3 / ว 1685 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 160 ราย ารที่ 85
5. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (คา ครื่อง บบนั
รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป) ตั้งไว 21,000.00 บาท พื่อจาย
ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดาน มคา
มัน ปนคา ครื่อง บบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป -ตาม
ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน าร
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ดา นิน าร บิ ั ผลั ง งินฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3 / ว 168
5 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 161 ราย ารที่ 87
6. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (คา ิจ รรม
พัฒนาผู รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป) ตั้งไว 30,000.00
บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ดาน มคามัน ปนคา ครื่อง บบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3 – 5
ป
-ตาม ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด ขั้นตอนใน
ารดา นิน าร บิ ั ผลั ง งินฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ละดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3 / ว 1685 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 161 ราย ารที่ 86
ค่าวัสดุ

รวม

640,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดาน มคา
มัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 157 ราย ารที่ 72
คาอา าร ริม (นม)
จานวน

610,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว
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ย ปน
1. คาอา าร ริม (นม) (330400) ตั้งไว 489,000.00 บาท พื่อจัดซื้อ
อา าร ริม(นม) ใ ด็ นั รียน ใน รง รียนใน ขตตาบลดาน มคา
มัน ตาม ลั ณฑของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด(ปรา ฏ
ใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210)
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 157 ราย ารที่ 74
2. อา าร ริมนมศูนยพัฒนา ด็ ล็ (330400) ตั้งไว 121,000.00
บาท พื่อจัดซื้ออา าร ริม(นม)ใ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลดาน ม
คามันตาม ลั ณฑ ของ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น า นด
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 144 ราย ารที่ 7
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
พื่อจาย ปนคาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคมใชในราช าร ของ อบต. ดาน
มคามัน
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ขอ 3.5.3
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

247,000 บาท

รวม

247,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดาน มคามัน
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งอาคารศูนยพัฒนา ล็
ล็ ดาน มคามัน ในราคาทองตลาด จานวน งิน 25,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00220) ละ ปน
ไปตาม ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565) นาที่ 179 ราย ารที่ 136
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ า รับงานประมวลผล จานวน 1
ครื่องๆ ละ 22,000.00 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร นตบุ า รับงาน านั งาน ดยจัดซื้อตาม ณฑราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ระทรวง ทค น ลยี าร น ทศ ละ าร ื่อ าร พื่อใช า รับปฏิบัติ
งานราช ารดานจัด ็บขอมูล ารจัดทา อ าร ลั ฐานตางๆ ของ อง าร
ศึ ษาฯ ตั้งไว 16,000.00 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00220) ละ ปน
ไปตาม ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565) นาที่ 202 ราย ารที่ 14

จานวน

22,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ ของ อง ารศึ ษา อบต
.ดาน มคามัน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ขอ 3.5.1
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00220) ละ ปน
ไปตาม ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565) นาที่ ..... ราย ารที่ ...........
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,080,000 บาท

รวม

1,080,000 บาท

จานวน

1,080,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนคาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
อุด นุนคาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน ตั้งไว 1,080,000.00 บาท คา
อา าร ลางวันนั รียน รง รียนใน ขตตาบลดาน มคามัน ตาม ลั ณฑ
ของ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น า นด ตั้งไว 1,080,000.00
บาท - ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 / ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 มษายน 2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศึ ษา) (00210) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 158 ราย าร
ที่ 75
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

470,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

310,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารขับ คลื่อน ครง าร ัตวปลอด
รค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบา ในพื้นที่ตาบลดาน มคามัน ดยมีคาใช
จายประ อบดวย คาตอบ ทน 30,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถ
ถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 129 ราย ารที่ 35
ครง ารชาวดาน มคามันใ ใจดู ล ละ ไขปญ าขยะ ละ ิ่งปฏิ ูล
จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารขับ คลื่อน ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารชาวดาน มคามันใ ใจดู ล ละ
ไขปญ าขยะ ละ ิ่งปฏิ ูล ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทน
วิทยา ร ,คาจาง มาอา าร ลางวัน ละ ครื่องดื่มผู ขารวม ิจ รรม คาจาง
มาจัดทาป้าย ครง าร , งินรางวัล ารประ วด มูบานบริ ารจัด ารขยะดี
ดน , ละคาใชจายอื่นๆ ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 122 ราย ารที่ 10

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ครง ารดา นิน ารป้อง ัน ละควบคุม รคพิษ ุนัขบาตาบลดาน มคามัน ตาม จานวน
ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารดา นิน ารป้อง ัน ละควบคุม รค
พิษ ุนัขบา ตาม ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบา ใน
พื้นที่ตาบลดาน มคามัน ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ
ทน 30,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 131 ราย ารที่ 38
ครง ารวาง ผนครอบครัว ุนัข- มว พื่อ ไขปญ า ุนัข ละ มวจรจัดอยาง จานวน
ยั่งยืนในพื้นที่ตาบลดาน มคามัน
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารวาง ผนครอบครัว ุนัข- มว พื่อ
ไขปญ า ุนัข ละ มวจรจัดอยางยั่งยืน ในพื้นที่ตาบลดาน มคามัน ดยมี
คาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทน 40,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด
ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 125 ราย ารที่ 23

นา : 48/82

30,000 บาท

40,000 บาท

นา : 49/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ครง าร ารวจขอมูลจานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตว ตาม ครง าร ัตวปลอด จานวน
รค คนปลอดภัยจา พิษ ุนัขบาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ
จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง าร ารวจขอมูลจานวน ัตว ละขึ้น
ทะ บียน ัตว ในพื้นที่ตาบลดาน มคามัน ดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
ตอบ ทน 10,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5 / ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 128 ราย ารที่ 34
ค่าวัสดุ

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

160,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 1 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันพิษ ุนัขบา พื่อบริ ารฉีด ัตว ลี้ยงของ
ประชาชนใน ขตตาบลดาน มคามัน ละ ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อ าร คมีใน
ารป้อง ัน ละ าจัดยุงลาย ใน ขตองค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 125 ราย ารที่ 22
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

นา : 50/82

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 2 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 3 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 4 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 5 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

นา : 51/82

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 6 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 7 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 8 ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน

20,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน ตาม ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข ตั้งไว 20,000.- บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข)(00220) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 27

นา : 52/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,478,000 บาท

รวม

742,000 บาท

รวม

742,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใดตามที่ ฎ มาย า นด พนั งาน วน
ตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลตามที่ ฎ มาย
า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวม

694,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

644,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน, นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2 / ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระ
คาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารบุคคล ปฎิบัติงาน วรยามรั ษา ารศูนยประชุมระดับ
ตาบล/ รง รียนบัวบานดาน มคามัน
พื่อจายคาจาง มาบริ ารบุคคล ปฎิบัติงาน วรยามรั ษา ารศูนยประชุม
ระดับตาบล/ รง รียนบัวบานดาน มคามัน จานวน 1 รายๆละไม ิน 5,000
บาทตอ ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อบันทึ ขอมูลในระบบคอมพิว ตอร

จานวน

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจายคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานทั่วไปจานวน 1
ราย คาจาง มา ดือนละไม ิน 9,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานธุร าร
จานวน

108,000 บาท

พื่อจายคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อบันทึ ขอมูลในระบบคอมพิว ตอร
จานวน 1 ราย คาจาง มา ดือนละไม ิน 9,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานทั่วไป

พื่อจายคาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อปฏิบัติ นาที่งานธุร าร จานวน 1
ราย คาจาง มา ดือนละไม ิน 9,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ละระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่
ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน คา ดินทาง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั ละคาใช
จายอื่นๆ ที่จา ปนของผูมี ิทธิ บิ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ อบต.
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
ครง าร รง รียนบัวบานดาน มคามัน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
า รับจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ ละรายจายอื่นที่จา ปน
ตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ดยจายไดตาม ลั ณฑของทางราช าร
า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร รง รียนบัวบานดาน มคามัน ( รง รียนผู
ูงอายุตาบลดาน มคามัน)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 118 ราย ารที่ 12
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ครง าร ง ริมพัฒนา ด็ ละ ยาวชนใ มี วนรวมในชุมชน ( ภา ด็ ตาบล
ดาน มคามัน)

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร ง ริมพัฒนา ด็ ละ ยาวชนใ มี วน
รวมในชุมชน ( ภา ด็ ตาบลดาน มคามัน)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 116 ราย ารที่ 5
ครง าร ง ริมพัฒนาตน อง ละ าร ขารวม ิจ รรมผูพิ าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร ง ริมพัฒนาตน อง ละ าร ขารวม
ิจ รรมผูพิ าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 116 ราย ารที่ 2
ครง าร ง ริมพัฒนาบทบาท ตรีในชุมชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายาใชจายตาม ครง าร ง ริมพัฒนาบทบาท ตรีใน
ชุมชน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 116 ราย ารที่ 3
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ครง าร ง ริม นับ นุนพัฒนาศั ยภาพ ลุมอาชีพตาบลดาน มคามัน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร ง ริม นับ นุนพัฒนาศั ยภาพ ลุม
อาชีพตาบลดาน มคามัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 117 ราย ารที่ 10
ครง ารอบรม ารป้อง ัน ารม พศ ัมพันธ อนวัยอันควร/ ารติด ชื้อ HIV
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารอบรม ารป้อง ัน ารม พศ ัมพันธ อนวัย
อันควร/ ารติด ชื้อ HIV
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 117 ราย ารที่ 8
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารซอม ซม รือบารุงรั ษาทรัพย ินของ อบต.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด ว
น้า ถวย ชาม ฯลฯ พื่อใชในศูนยประชุม รง รียนบัวบานดาน มคามัน ละ
ิจ รรมขององค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ของ อบต.ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว

คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
พื่อจาย ปนคาบริ าร มาย ลข ทรศัพท ละบริ าร ทรคมนาคมที่ใชใน
ราช าร ของ อบต.ดาน มคามัน
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ขอ 3.5.3
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ า รับงานประมวลผล จานวน 1
ครื่องๆ ละ 22,000.00 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร นตบุ า รับงาน านั งาน ดยจัดซื้อตาม ณฑราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ระทรวง ทค น ลยี าร น ทศ ละ าร ื่อ าร พื่อใช า รับปฏิบัติ
งานราช ารดานจัด ็บขอมูล ารจัดทา อ าร ลั ฐานตางๆ ของทาง
ราช าร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 202 ราย ารที่ 14
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ิ่ง าชาดอา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ
พื่ออุด นุน ิ่ง าชาดอา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ
ตาม ครง ารบรร ทาทุ ข ละชวย ลือประชาชนผูประ บภัย/ผูดอย
อ า ในจัง วัดอุตรดิตถ ประจาป 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ ) (00230) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 138 ราย ารที่ 7
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

8,480,000 บาท

รวม

1,240,000 บาท

รวม

1,240,000 บาท

จานวน

1,060,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน , งิน พิ่มอื่นใด ตามที่ ฎ มาย า นด พนั งาน วน
ตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงที่ ฎ มาย า นดพนั งาน วนตาบล
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

862,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตามที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบลตาม
ที่ ฎ มาย า นด
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณ
ภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบาน รือ ชาซื้อบานของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบาน/ ชาซื้อบาน/ บิ งิน ู พื่อที่อยูอาศัยตามระ บียบของทาง
ราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

522,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่
ฎ มาย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน, นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2 / ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระ
คาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบุคคล ปฏิบัติงานธุร าร
พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท ตอ ดือน พื่อ
ปฏิบัติงานธุร าร รับผิดชอบงานพิมพ อ ารทางราช าร
จัด ็บอ าร จัดทารายงาน ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาจาง มาบุคคลปฏิบัติงานซอมบารุงระบบไฟฟ้า

จานวน

216,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 2 รายๆละ 9,000 บาท ตอ ดือน พื่อ
ปฏิบัติงานซอมบารุงระบบไฟฟ้าที่อยูภายใตความรับ ผิดชอบ ของ อบต
.ดาน มคามัน ละระบบไฟฟ้า ฯลฯ ใน ขตตาบลดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาจาง มาบุคคลปฏิบัติงาน ารวจ
พื่อจาย ปนคาจาง มาบุคคล จานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท ตอ ดือน
พื่อรับผิดชอบงาน ารวจ ครง าร า รับงานดาน ยธา ละผัง มือง ฯลฯ
ของ อบต.ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ละระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นใดที่
ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนา 5 ป (2561-2565) นาที่ .... ราย ารที่ .....

นา : 64/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน คา ดินทาง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั ละคาใช
จายอื่นๆ ที่จา ปนของผูมี ิทธิ บิ คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ อบต.
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คาตรวจ อบคุณภาพน้าประปา
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารตรวจ อบคุณภาพน้าประปา ภายใน ขต
อบต.ดาน มคามัน ใ มีคุณภาพดี ะอาดปลอดภัยตอประชาชนที่ใชอุป ภค
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
คารังวัดตรวจ อบ ขตที่ดิน าธารณะ
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารรังวัดตรวจ อบ ขตที่ดิน าธารณะ ละที่ดินอื่น
ใดในอานาจ นาที่ของ อบต.ดาน มคามัน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆ ของ อง
ชาง อบต.ดาน มคามัน ใ ามารถใชงานไดตามป ติ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ พื่อใชใน ารซอมบารุง
ระบบไฟฟ้า าธารณะ, ครื่อง ียง ละอื่นๆตามความจา ปน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
วั ดุ อ ราง
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ อ ราง ฯลฯ พื่อใชใน ารซอม
บารุง ถนน อาคาร ฝาย ทางระบายน้า ทอระบายน้า ถานที่ ละ งานอื่นๆ
ตามความจา ปน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุงานยานพา นะ ละขน
ง ชน ไขควง ประ จ ม รง ครื่องมือชางยนต ยางรถยนต น้ามัน บร นอต
รู ฟลม รอง ง บาะรถยนต อะไ ล ครื่องยนต บร ครัช ัว
ทียน บต ตอรี่ ายพาน ไฟ บร ตลับลู ปืน ฯลฯ ที่ ปนวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอลละอะไ ลยนต ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุงานชาง ฯลฯ พื่อใชใน ารซอมบารุง
ไฟฟ้า ถนน อาคาร ฝาย ทางระบายน้า ทอระบายน้า ถานที่ ละ งานอื่นๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ละ นัง ือทางราช ารที่ ี่ยวของ
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

6,378,000 บาท

รวม

6,378,000 บาท

จานวน

6,378,000 บาท

คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ของ องชางองค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,440,500 บาท

งบลงทุน

รวม

2,440,500 บาท

รวม

2,440,500 บาท

จานวน

304,000 บาท

จานวน

244,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป ภค
ครง าร อ รางถนน ค ล. ายบานนายรัตน งินอุไร มูที่ 3
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร อ รางถนน ค ล. ายบานนายรัตน งิน
อุไร วาง 4.00 มตร ยาว 152.00 มตร นา 0.15 มตรมีพื้นที่ไมนอย
วา 608.00 ตาราง มตร พรอมวางทอ PVC. 8 นิ้ว 2 จุด มูที่ 3 ตาบลดาน ม
คามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ าร
ตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62 ราย ารที่ 24

ครง าร อ รางถนน ค ล. ายบานผูใ ญพร ทิพงษ มูที่ 8
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร อ รางถนน ค ล. ายบานผูใ ญ
พร ทิพงษ มูที่ 8 วาง 2.00 มตร ยาว 90.00 มตร นา 0.15 มตร มี
พื้นที่ไมนอย วา 173.60 ตาราง มตร พรอมวางทอ ค. .ล. Dia. 0.40 ม
.จานวน 98 ทอน พรอมบอพั ค. .ล. ฝาตะ รง ล็ จานวน 10 บอ มูที่ 8
ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียด
ประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 104 ราย ารที่ 3
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ครง าร อ รางถนน ค ล. าย วยมุน (ซาย-ขวา) มูที่ 2

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร อ รางถนน ค ล. าย วย
มุน(ซาย-ขวา) วาง 3.00 มตร ยาว 201.00 มตร นา 0.15 มตรมีพื้นที่ไม
นอย วา 603.00 ตาราง มตร พรอมวางทอ PVC. 8 นิ้ว 1 จุด มูที่ 2 ตาบล
ดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียด
ประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 55 ราย ารที่ 22
ครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ายขางบานนางนอย ตชา มูที่ 1
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ายขางบาน
นางนอย ตชา วาง 3.00 มตร ูง 2.00 มตร ยาว 27.50 มตร มูที่ 1
ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียด
ประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47 ราย ารที่ 18
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ครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ายบานนาย ทน ฟ มี มูที่ 7

จานวน

157,700 บาท

จานวน

59,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ายบานนาย
ทน ฟ มี ขนาด วาง 0.30 มตร ยาว 55.00 ูง 0.30 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร พรอมฝาตะ รง ล็ มูที่ 7 ตาบลดาน มคามัน อา ภอ
ลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ ารตามที่องค าร
บริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 100 ราย ารที่ 17
ครง ารขยายถนนบริ วณ าย นาบาน มูที่ 8
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารขยายถนนบริ วณ าย นาบาน วาง 0.80
มตร ยาว 135.00 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมนอย วา 108.80 ตาราง
มตร มูที่ 8 ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบ
รายละ อียดประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 104 ราย ารที่ 1
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ครง ารขยายไ ลทาง ายบานนายวาด ออนวงษ

มูที่ 5

จานวน

208,000 บาท

จานวน

423,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารขยายไ ลทาง ายบานนายวาด ออนวงษ
วาง 1.00 มตร ยาว 408.00 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมนอย
วา 408.00 ตาราง มตร มูที่ 5 ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัด
อุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วน
ตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 81 ราย ารที่ 30
ครง ารขยายไ ลทาง าย นาบาน มูที่ 4
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารขยายไ ลทาง าย นา
บาน ขนาด วาง 0.70 มตร ยาว 1,100 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไม
นอย วา 770 ตาราง มตร มูที่ 4 ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัด
อุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วน
ตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 70 ราย ารที่ 29
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ครง ารซอม ซมถนน ค ล. ายบานนาย ปง

าย-นายพา มาวัน

มูที 6

จานวน

301,000 บาท

จานวน

143,800 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารซอม ซมถนน ค ล. ายบานนาย
ปง าย-นายพา มาวัน วาง 4.00 มตร ยาว 160.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมนอย วา 640.00 ตาราง มตร มูที่ 6 ตาบลดาน มคา
มัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ าร
ตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68 ราย ารที่ 11
ครง ารตอ ติมรางระบายน้า ค ล. ายบานนาย ฟ้อ จิวจันทร มูที่ 7
พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารตอ ติมรางระบายน้า ค ล. ายบานนาย
ฟ้อ จิวจันทร ขนาด วาง 0.30 มตร ยาว 50.00 ูง 0.30 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร พรอมฝาตะ รง ล็ มูที่ 7 ตาบลดาน มคามัน อา ภอ
ลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบรายละ อียดประมาณ ารตามที่องค าร
บริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน)(00240) ละ
ปรา ฏอยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 100 ราย ารที่ 16
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

225,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

225,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

195,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร าร ขงขัน ีฬาตานยา พติด อปท. ลับ ล ัมพันธ

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ขารวม าร ขงขัน ีฬาตานยา พติด อปท
. ลับ ล ัมพันธ ละจัด งทีมนั ีฬา ยาวชน ละนั ีฬาประชาชนใน ขต
ตาบลดาน มคามัน ขารวม าร ขงขัน ับองค รป ครอง วนทองถิ่น
อื่นๆ ใน ขตอา ภอลับ ล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาตอบ ทน จา นาที่ควบคุม ละผูฝึ อน ีฬาฯ 11,200
บาท คา บี้ย ลี้ยงนั ีฬาใน ารฝึ ซอม 102,800 บาท คาจัดซื้อชุด
ีฬา ละวั ดุอุป รณ า รับใช ขงขัน 36,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง
มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 152 ราย ารที่ 39
ครง าร ขงขัน ีฬาตานยา พติดนั รียน รง รียนมัธยมศึ ษาใน ขตตาบลดาน จานวน
มคามัน
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬานั รียน รง รียนมัธยมศึ ษา
ใน ขตพื้นที่ตาบลดาน มคามัน ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มา
จัด ถานที่ ละ ครื่อง ียงใชใน ารจัด ิจ รรม 7,800 บาท คาตอบ ทน
คณะ รรม ารติด ิน ีฬาฯ 7,200 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว
ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 153 ราย ารที่ 44

15,000 บาท
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ครง าร ขงขัน ีฬานั รียนระดับประถมศึ ษา รง รียนใน ขตตาบลดาน มคา จานวน
มัน
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬานั รียน รง รียนใน ขตพื้นที่
ตาบลดาน มคามัน ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัด ถานที่ ละ
ครื่อง ียงใชใน ารจัด ิจ รรม 12,000 บาท คาตอบ ทนคณะ รรม าร
ติด ิน ีฬาฯ 10,800 บาท คาใชจายอื่นๆ 27,200 บาท ดยคาใชจาย
ทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 151 ราย ารที่ 37
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา ประจาศูนย ีฬาประจาตาบล
ดาน มคามัน ละใช า รับ ารฝึ ซอม ีฬาของ ด็ ยาวชน ละ
ประชาชนตาบลดาน มคามัน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 152 ราย ารที่ 40

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

460,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ารดา นิน ครง ารจัด ิจ รรม ขารวมงานนมั ารพระ
ทนศิลาอา น ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัดขบวนมวลชน
ชิญ ครื่องนมั ารฯ 25,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 142 ราย ารที่ 16
ครง ารจัด ิจ รรมวัน าคัญในราชพิธี รัฐพิธี าคัญของชาติ
จานวน

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารจัด ิจ รรม ขารวมงานนมั ารพระ ทนศิลาอา น

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
ม ด็จพระ จาอยู ัวฯ ละ ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินีนาถ ละ
อื่นๆ (ถามี) ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัด ถานที่ ละ วที
ลาง 25,000 บาท คาจาง มา ครื่อง ียงใชใน ารจัด ิจ รรม ละไฟ
ประดับต ตงบริ วณงาน 25,000 บาท คาจาง มาอา าร ลางวัน ละ
ครื่องดื่ม ลี้ยงราษฎรที่ ขารวม ิจ รรมพัฒนา มูบาน 35,000 บาท คาใช
จายอื่นๆ 5,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 141 ราย ารที่ 15

นา : 75/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

ครง ารจัดงาน ด็

งชาติตาบลดาน มคามัน ประจาป

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ งชาติตาบลดาน มคา
มัน ประจาป ดยมีคาใชจายประ อบดวยคา งินรางวัล ละของ
รางวัล 5,000 บาท คาจาง มาจัด ถานที่ ละ ครื่อง ียงใน ารจัด
ิจ รรม 20,000 บาท คาใชจายอื่นๆ 5,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง
มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 145 ราย ารที่ 14
ครง ารจัดงานตั บาตร ท วประจาปตาบลดาน มคามัน (วัดใ ม จริญ ุข)
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ารดา นิน ครง ารจัดงานตั บาตร ท วประจาปตาบล
ดาน มคามัน (วัดใ ม จริญ ุข) ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัด
ขบวน ตั บาตร ท ว 15,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ย
ไดตามความ มาะ ม ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินราย
ได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร) (00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนา 5 ป (2561 – 2565)
นาที่ 141 ราย ารที่ 12
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ครง ารจัดงานประ พณี รือพาย ล็ ประ ภท 3 ฝพาย ประจาป

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานประ พณี รือพาย ประจาป ดยมีคาใช
จายประ อบดวย คา งินรางวัล าร ขงขัน รือพาย ล็ 12,500 บาท คา
ตอบ ทนคณะ รรม ารตัด ิน าร ขงขัน รือพาย ล็ 3,600 บาท คาจาง
มาจัด ถานที่ ละ ครื่อง ียงใน ารจัด ิจ รรม 33,000 บาท คาใชจาย
อื่นๆ 900 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ
ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 139 ราย ารที่ 2
ครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง ประจาป
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานประ พณีลอย ระทง ประจาป ดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาตอบ ทน าร ดง 7,500 บาท งินรางวัล าร
ประ วดตางๆ ที่ า นด 30,000 บาท คาจาง มาจัด ถานที่ ละประดับ
ต ตงไฟฟ้า ง วางรอบบริ วณงาน 25,000 บาท คาจาง มา ครื่อง ียง
ใชใน ารจัด ิจ รรม ละวงดนตรี 30,000 บาท คาจาง มาจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ครง าร 7,000 บาท คาใชจายอื่นๆ 500 บาท ดยคาใช
จายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 139 ราย ารที่ 1
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ครง ารจัดงานประ พณี ง รานต ละรดน้าดา ัวผู ูงอายุ ประจาป

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต ละรดน้าดา ัวผู ูง
อายุ ประจาป ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทน าร ดงของผู ูง
อายุ 8,000 บาท คาจาง มาจัด ถานที่ ละ ครื่อง ียง รือวงดนตรีใชใน
ารจัด ิจ รรม 50,000 บาท คาจาง มาอา าร ละ ครื่องดื่ม า รับ
รับรองผู ูงอายุที่ ชิญ ขารวม ิจ รรมฯ 32,000 บาท คาใชจาย
อื่นๆ 10,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 139 ราย ารที่ 3
ครง าร ลอ ทียน ขาพรรษา
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ครง าร ลอ ทียน ขาพรรษา ประจาป ดย
มีคาใชจายประ อบดวย คาจัดอุป ารณ ลอ ทียนประจาพรรษาพรอม
ประดับต ตง 9,000 บาท คาจัดซื้อวั ดุอุป รณจา ปนตอ ารจัด
ิจ รรม 1,000 บาท ดยคาใชจายทั้ง มด ามารถถั่ว ฉลี่ยไดตามความ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 139 ราย ารที่ 4
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนอา ภอลับ ล
1. อุด นุนอา ภอลับ ล ตาม ครง ารจัด ิจ รรมรวมงานพระยาพิชัยดาบ ั
ละงาน าชาด จัง วัดอุตรดิตถ ประจาป 2563 ตั้งไว 30,000.00
บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 141 ราย ารที่ 14
2. อุด นุนอา ภอลับ ล ตาม ครง าร นับ นุนจัด ิจ รรมในราชพิธี ละรัฐ
พิธี าคัญ อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งไว 10,000.00 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร)(00260) ละ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 141 ราย ารที่ 15
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

6,580,890 บาท

รวม

6,580,890 บาท

รวม

6,580,890 บาท

จานวน

110,000 บาท

อาคารตาง ๆ
ครง าร รางประตูปด- ปด นาบล็อ

นาบานนายตา ดวง ว มูที่ 5

พื่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง าร รางประตูปด- ปด นาบล็อ
นาบานนายตา ดวง ว วาง 1.50 มตร ูง 1.30 มตร (จานวน 2 ชอง)
มูที่ 5 ตาบลดาน มคามัน อา ภอลับ ล จัง วัดอุตรดิตถ ดยมีรูป บบราย
ละ อียดประมาณ ารตามที่องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏอยูใน ผนงาน าร ษตร)(00320) ละปรา ฏ
อยูใน ผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 81 ราย ารที่ 30
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ พนั งานจาง ละผูมี ิทธิใน
ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

3,350,000 บาท

จานวน

1,534,100 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน พนั งานจาง ละผูมี ิทธิใน ัง ัด
องค ารบริ าร วนตาบลดาน มคามัน
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุที่มี ิทธิตามประ าศขององค ารบริ าร
วนตาบลดาน มคามัน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ละที่ ไขฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 117 ราย ารที่ 7
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ปน งิน บี้ยความพิ ารที่มี ิทธิตามประ าศขององค ารบริ าร วน
ตาบลดาน มคามัน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย บี้ยความพิ ารขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2553 ละที่ ไขฉบับปจจุบัน
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 117 ราย ารที่ 7

นา : 81/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,305,098 บาท

จานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพของผูป่วย อด ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 117 ราย ารที่ 7
ารองจาย
พื่อจาย ปนคาใชจายใน รณีฉุ ฉิน รงดวน รณี ิด าธารณภัย รือบรร ทา
ปญ าความ ดือ รอนของประชาชนอัน ปน วนรวม ชน ารป้อง ัน ละ
ไขปญ าอุท ภัย ภัย ลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซอจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

รายจายตามขอผู พัน
รายจายตามขอผู พัน
งิน มทบ องทุน ป ช.ในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ อบต.ดาน มคามัน ตั้ง
ไว 72,000.00 บาท พื่อจาย องทุน ป ช. ในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ อบต.ดาน มคามัน ดยจาย ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 126 ราย ารที่ 28

นา : 82/82

วันที่พิมพ : 9/9/2562 16:02:08

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.) ดยจาย ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-ตั้งจายจา งินรายได (ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง) (00410) ละ ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 184 ราย ารที่ 3

จานวน

159,692 บาท

น้า : 1/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

72,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

110,000
3,350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

20,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

159,692

สารองจ่าย

1,305,098

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,534,100

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

400,000

216,000

น้า : 2/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

72,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

20,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

159,692

สารองจ่าย

1,305,098

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,534,100
42,120

42,120

1,454,400

1,454,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล

172,800

172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

540,000

1,264,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

3,350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

น้า : 3/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน

12,000
1,060,000

70,000
700,000

เงินวิทยฐานะ

24,000

1,344,400
42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแ น่ง

60,000

42,000

42,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

20,000

10,000

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน

50,000
90,000

60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการทั่วไป
ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ
น้าที่งานธุรการ

50,000

น้า : 4/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

84,000

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000

166,000

2,512,600

5,617,000

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

271,200

271,200

เงินประจาตาแ น่ง

168,000

312,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

100,000

140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000

230,000

ค่าเช่าบ้าน

48,000

198,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

10,000

50,000

100,000

108,000

108,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการทั่วไป
ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ
น้าที่งานธุรการ

น้า : 5/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล ปฎิบัติงานเวร
ยามรักษาการศูนย์
ประชุมระดับ
ตาบล/โรงเรียนบัวบาน
ด่านแม่คามัน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

60,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบ e – GP
ระบบ e – LAAS

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานการเงินและบัญชี
ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานจัดเก็บรายได้
ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานทั่วไป

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานธุรการ

108,000

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

น้า : 6/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล ปฎิบัติงานเวร
ยามรักษาการศูนย์
ประชุมระดับ
ตาบล/โรงเรียนบัวบาน
ด่านแม่คามัน
ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบ e – GP
ระบบ e – LAAS

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์

108,000

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานการเงินและบัญชี

108,000

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานจัดเก็บรายได้

108,000

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานทั่วไป

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติ น้าที่
งานธุรการ

108,000

น้า : 7/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
การเงินและบัญชี

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่ดูแล
เด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง)

216,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่
ธุรการ

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่เวร
ยามรักษาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่
สารวจข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานซ่อมบารุง
ระบบไฟฟ้า

216,000

น้า : 8/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
การเงินและบัญชี

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่ดูแล
เด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง)

216,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่
ธุรการ

108,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่เวร
ยามรักษาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลปฏิบัติ น้าที่
สารวจข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานซ่อมบารุง
ระบบไฟฟ้า

216,000

น้า : 9/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานสารวจ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานกู้ชีพ –
กู้ภัย

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานดับ
เพลิง

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานประจา
ศูนย์วิทยุ

108,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติ น้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์
จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติ น้าที่ธุรการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

10,000

น้า : 10/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าจ้างเ มาบุคคล
ปฏิบัติงานสารวจ

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานกู้ชีพ –
กู้ภัย

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานดับ
เพลิง

108,000

ค่าจ้างเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่งานประจา
ศูนย์วิทยุ

108,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติ น้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์

108,000

108,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติ น้าที่ธุรการ

108,000

108,000

50,000

60,000

42,000

42,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

น้า : 11/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้า
ประปา

10,000

ค่ารังวัดตรวจสอบเขต
ที่ดินสาธารณะ

20,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
อปท. ลับแลสัมพันธ์

50,000

150,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตตาบลด่านแม่คามัน

30,000

30,000

15,000

น้า : 12/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

260,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้า
ประปา

10,000

ค่ารังวัดตรวจสอบเขต
ที่ดินสาธารณะ

20,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
อปท. ลับแลสัมพันธ์

150,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตตาบลด่านแม่คามัน

15,000

น้า : 13/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในเขตตาบล
ด่านแม่คามัน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริ ารท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ร่วมงานนมัสการพระ
แท่นศิลาอาสน์

25,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญในราชพิธี รัฐพิธี
สาคัญของชาติ

90,000

โครงการจัดงานเด็กแ ่ง
ชาติตาบลด่านแม่คามัน
ประจาป

30,000

โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโวประจาป
ตาบลด่านแม่คามัน (วัด
ใ ม่เจริญสุข)

15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท 3 ฝพาย
ประจาป

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

น้า : 14/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในเขตตาบล
ด่านแม่คามัน
โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริ ารท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

500,000

500,000

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ร่วมงานนมัสการพระ
แท่นศิลาอาสน์

25,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญในราชพิธี รัฐพิธี
สาคัญของชาติ

90,000

โครงการจัดงานเด็กแ ่ง
ชาติตาบลด่านแม่คามัน
ประจาป

30,000

โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโวประจาป
ตาบลด่านแม่คามัน (วัด
ใ ม่เจริญสุข)

15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท 3 ฝพาย
ประจาป

50,000

น้า : 15/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจาป

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้าดา ัวผู้สูงอายุ
ประจาป

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการชาวด่านแม่คา
มันใส่ใจดูแลและแก้ไข
ปัญ าขยะและสิ่งปฏิกูล

150,000

โครงการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตาบลด่านแม่
คามัน ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการปกป้องสถาบัน
พระม ากษัตริย์และ
แสดงความจงรักภักดี

น้า : 16/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจาป

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้าดา ัวผู้สูงอายุ
ประจาป

100,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

5,000

5,000

โครงการชาวด่านแม่คา
มันใส่ใจดูแลและแก้ไข
ปัญ าขยะและสิ่งปฏิกูล

150,000

โครงการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตาบลด่านแม่
คามัน ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการปกป้องสถาบัน
พระม ากษัตริย์และ
แสดงความจงรักภักดี

20,000

20,000

น้า : 17/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
โครงการโรงเรียนบัว
บานด่านแม่คามัน

20,000
100,000

โครงการวางแผนครอบ
ครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไข
ปัญ าสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ตาบลด่านแม่คามัน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้นัก
เรียนระดับประถมศึกษา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใ ้มี
ส่วนร่วมในชุมชน (สภา
เด็กตาบลด่านแม่คามัน)

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเข้าร่วม
กิจกรรมผู้พิการ

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพตาบลด่านแม่
คามัน

20,000

น้า : 18/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

20,000

โครงการโรงเรียนบัว
บานด่านแม่คามัน

100,000

โครงการวางแผนครอบ
ครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไข
ปัญ าสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ตาบลด่านแม่คามัน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้นัก
เรียนระดับประถมศึกษา

40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใ ้มี
ส่วนร่วมในชุมชน (สภา
เด็กตาบลด่านแม่คามัน)

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเข้าร่วม
กิจกรรมผู้พิการ

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพตาบลด่านแม่
คามัน

20,000

น้า : 19/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

495,100

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
โครงการ ล่อเทียนเข้า
พรรษา

10,000

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการมเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร/การติดเชื้อ HIV

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

20,000

50,000
10,000

น้า : 20/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

495,100

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

โครงการ ล่อเทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการมเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร/การติดเชื้อ HIV

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

วัสดุเครื่องแต่งกาย

20,000

20,000

50,000

150,000
10,000

น้า : 21/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
วัสดุกีฬา

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

30,000
50,000

ค่าอา ารเสริม (นม)

10,000
610,000

วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อ มุน

10,000
10,000

10,000

น้า : 22/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

100,000

120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000

150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

150,000
200,000

วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000
30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
วัสดุการเกษตร

610,000
8,000

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000
200,000

วัสดุอื่น

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

8,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

70,000
60,000

ค่าอา ารเสริม (นม)
งบดาเนินงาน

200,000
30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

รวม

200,000
10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

18,000

38,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

20,000

20,000

500,000

500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

20,000

20,000

ค่าบริการโทรศัพท์

40,000

40,000

5,000

5,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อ มุน

น้า : 23/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด่านแม่คามัน

25,000

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสาร
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

22,000

22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อน-น้าเย็น

งบลงทุน

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านนายรัตน์
เงินอุไร มู่ที่ 3

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านผู้ใ ญ่พร
ทิพงษ์ มู่ที่ 8

244,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สาย ้วยมุ่น
(ซ้าย-ขวา) มู่ที่ 2

300,000

น้า : 24/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
6,000

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด่านแม่คามัน
จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสาร
ค่าครุภัณฑ์

รวม
6,000
25,000

18,000

18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อน-น้าเย็น

งบลงทุน

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

14,000

14,000
200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านนายรัตน์
เงินอุไร มู่ที่ 3

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านผู้ใ ญ่พร
ทิพงษ์ มู่ที่ 8

244,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สาย ้วยมุ่น
(ซ้าย-ขวา) มู่ที่ 2

300,000

น้า : 25/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. สาย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา
มู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. สาย
บ้านนายแทน ฟักมี มู่
ที่ 7

157,700

โครงการขยายถนน
บริเวณสาย น้าบ้าน
มู่ที่ 8

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

59,000

โครงการขยายไ ล่ทาง
สายบ้านนายวาด อ่อน
วงษ์ มู่ที่ 5

208,000

โครงการขยายไ ล่ทาง
สาย น้าบ้าน มู่ที่ 4

423,000

โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. สายบ้านนายเป็ง
ส าย-นายพา มาวัน
มู่ที 6

301,000

โครงการต่อเติมราง
ระบายน้า คสล. สาย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์
มู่ที่ 7

143,800

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,378,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

น้า : 26/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. สาย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา
มู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. สาย
บ้านนายแทน ฟักมี มู่
ที่ 7

157,700

โครงการขยายถนน
บริเวณสาย น้าบ้าน
มู่ที่ 8

งบลงทุน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

59,000

โครงการขยายไ ล่ทาง
สายบ้านนายวาด อ่อน
วงษ์ มู่ที่ 5

208,000

โครงการขยายไ ล่ทาง
สาย น้าบ้าน มู่ที่ 4

423,000

โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. สายบ้านนายเป็ง
ส าย-นายพา มาวัน
มู่ที 6

301,000

โครงการต่อเติมราง
ระบายน้า คสล. สาย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์
มู่ที่ 7

143,800

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,378,000

น้า : 27/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการสร้างประตู
ปิด-เปิด น้าบล็อก น้า
บ้านนายตา ดวงแก้ว
มู่ที่ 5

100,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

น้า : 28/30

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562 16:02:49

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการสร้างประตู
ปิด-เปิด น้าบล็อก น้า
บ้านนายตา ดวงแก้ว
มู่ที่ 5

100,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ลับแล จัง วัดอุตรดิตถ์

20,000

อุด นุนค่าอา ารกลาง
วันเด็กนักเรียน

1,080,000

อุด นุนอาเภอลับแล
รวม

40,000
6,580,890

100,000

685,000

10,920,500

1,478,000

470,000

5,428,500

767,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน มู่ที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ลับแล จัง วัดอุตรดิตถ์

20,000

อุด นุนค่าอา ารกลาง
วันเด็กนักเรียน

1,080,000

อุด นุนอาเภอลับแล
รวม

40,000
9,363,320

35,793,210

