หน้า : 1/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
คันทรง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

100,000

6,572,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,000

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

931,200

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 2/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
คันทรง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
งบกลาง

งบกลาง

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

6,572,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,000

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

931,200

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

หน้า : 3/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

254,760

1,017,960

36,000

127,260

เงินเดือนพนักงาน

692,760

797,760

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

50,000

ค่าเช่าบ้าน

36,000

114,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 4/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

1,030,000

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

1,381,680

3,013,920

108,000

108,000

24,000

192,000

379,260

เงินเดือนพนักงาน

649,180

3,116,520

5,256,220

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

168,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5,000

45,000

60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

185,000

335,000

240,000

390,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

359,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้สอย

รวม

1,030,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
งบบุคลากร

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 5/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล
จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะ จ้างเหมาแม่
บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาสูบน้า จ้าง
เหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดหญ้า จ้าง
เหมาโฆษณาเผยแพร่
จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างเหมา
สูบน้า ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทา
ของขวัญหรือของที่
ระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ในอานาจหน้าที่

70,000

หน้า : 6/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล
จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะ จ้างเหมาแม่
บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาสูบน้า จ้าง
เหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดหญ้า จ้าง
เหมาโฆษณาเผยแพร่
จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างเหมา
สูบน้า ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทา
ของขวัญหรือของที่
ระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ในอานาจหน้าที่

70,000

หน้า : 7/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(1) ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน การ
ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(1)ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้

20,000

หน้า : 8/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(1) ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน การ
ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(1)ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้

75,000

75,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล
จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะ จ้างเหมาแม่
บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาสูบน้า จ้าง
เหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดหญ้า จ้าง
เหมาโฆษณาเผยแพร่
จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างเหมา
สูบน้า ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทา
ของขวัญหรือของที่
ระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ในอานาจหน้าที่

หน้า : 9/118

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล
จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะ จ้างเหมาแม่
บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาสูบน้า จ้าง
เหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดหญ้า จ้าง
เหมาโฆษณาเผยแพร่
จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างเหมา
สูบน้า ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทา
ของขวัญหรือของที่
ระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ในอานาจหน้าที่

หน้า : 10/118

150,000

170,000

หน้า : 11/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาทาการ
อย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
ค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.

หน้า : 12/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาทาการ
อย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
ค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.

194,070

194,070

หน้า : 13/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ จ้างเหมาแม่บ้าน
ทาความสะอาด จ้าง
เหมาสูบน้า จ้างเหมา
ปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้
ตัดหญ้า จ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
จ้างเหมาประเมินองค์กร
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่า
บริการกาจัดปลวก ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทาของขวัญ
หรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจหน้าที่
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัด

หน้า : 14/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ จ้างเหมาแม่บ้าน
ทาความสะอาด จ้าง
เหมาสูบน้า จ้างเหมา
ปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้
ตัดหญ้า จ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
จ้างเหมาประเมินองค์กร
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่า
บริการกาจัดปลวก ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทาของขวัญ
หรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจหน้าที่
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาจัด

50,000

50,000

หน้า : 15/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อ
มูล จปฐ. ค่าจ้างเหมา
เก็บกวาดขยะ จ้าง
เหมาแม่บ้านทาความ
สะอาด จ้างเหมาสูบน้า
จ้างเหมาปราบวัชพืช
ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า
จ้างเหมาโฆษณาเผย
แพร่ จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมา
ประเมินองค์กร จ้าง
เหมาพ่นหมอกควัน ค่า
จ้างเหมาสูบน้า ค่า
บริการกาจัดปลวก ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทาของขวัญ
หรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจหน้าที่
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง

300,000

60,000

20,000

หน้า : 16/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อ
มูล จปฐ. ค่าจ้างเหมา
เก็บกวาดขยะ จ้าง
เหมาแม่บ้านทาความ
สะอาด จ้างเหมาสูบน้า
จ้างเหมาปราบวัชพืช
ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า
จ้างเหมาโฆษณาเผย
แพร่ จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และสื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมา
ประเมินองค์กร จ้าง
เหมาพ่นหมอกควัน ค่า
จ้างเหมาสูบน้า ค่า
บริการกาจัดปลวก ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทาของขวัญ
หรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจหน้าที่
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน การฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง

360,000

30,000

50,000

หน้า : 17/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการสาหรับ
เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ฯลฯ
(2)โครงการรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจเพื่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ประจาป 2563
1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

หน้า : 18/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

40,000

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการสาหรับ
เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ฯลฯ

30,000

30,000

(2)โครงการรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจเพื่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ประจาป 2563

50,000

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

หน้า : 19/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจา รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คาสั่งจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
(อาหารกลางวันศพด.
อบต. 28 คนๆละ20
บาท/วัน จานวน 245
วัน)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว

หน้า : 20/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจา รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คาสั่งจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
(อาหารกลางวันศพด.
อบต. 28 คนๆละ20
บาท/วัน จานวน 245
วัน)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว

30,000

102,900

30,000

102,900

หน้า : 21/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ทางที่ 7 ลาดับที่ 1(1.4)
หน้า 92)
1.โครงการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬาพื้นบ้าน
ภายในตาบล ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและ การส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 11 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
110)
1.โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 10 ประจาป 2563
ระเบียบกระทรวง

30,000

หน้า : 22/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ทางที่ 7 ลาดับที่ 1(1.4)
หน้า 92)
1.โครงการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬาพื้นบ้าน
ภายในตาบล ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและ การส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 11 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
110)
1.โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 10 ประจาป 2563
ระเบียบกระทรวง

30,000

หน้า : 23/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 3 หน้า 120)
1.โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์

10,000

หน้า : 24/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 3 หน้า 120)
1.โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์

10,000

20,000

20,000

หน้า : 25/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่ 13 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้า 116)
1.โครงการงานวันผู้สูง
อายุ ประจาป 2563

พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้า 120)
1.โครงการปลูกป่าชาย
เลนและปล่อยพันธุ์สัตว์
น้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน

10,000

หน้า : 26/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่ 13 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้า 116)
1.โครงการงานวันผู้สูง
อายุ ประจาป 2563

พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 1 หน้า 120)
1.โครงการปลูกป่าชาย
เลนและปล่อยพันธุ์สัตว์
น้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน

10,000

หน้า : 27/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 2
หน้า 99)
1.โครงการป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์ทางเพศ
สัมพันธ์ภายในตาบล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

10,000

10,000

หน้า : 28/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 2
หน้า 99)
1.โครงการป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์ทางเพศ
สัมพันธ์ภายในตาบล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

10,000

10,000

หน้า : 29/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 9 แนวทางที่ 2 ลาดับ
ที่ 4 หน้า 106)
1.โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 68 (7)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
94)
1.โครงการให้ความช่วย
เหลือประชาชน
ประจาป 2563
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

30,000

หน้า : 30/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 9 แนวทางที่ 2 ลาดับ
ที่ 4 หน้า 106)
1.โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 68 (7)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
94)
1.โครงการให้ความช่วย
เหลือประชาชน
ประจาป 2563
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

30,000

หน้า : 31/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ
.2560 และ ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิภัยฉุกเฉิน
พ.ศ.2556
-หนังสือ ที่ มท 0810.7
/ว1687 ลงวันที่ 26
เมษายน 2562 ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.
2. โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตามแนวพระ
ราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

20,000

หน้า : 32/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ
.2560 และ ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิภัยฉุกเฉิน
พ.ศ.2556
-หนังสือ ที่ มท 0810.7
/ว1687 ลงวันที่ 26
เมษายน 2562 ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.

30,000

30,000

2. โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตามแนวพระ
ราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

20,000

หน้า : 33/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มาตรา 67 (7) หนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่มท 0891/ว164
ลงวันที่ 26 มกราคม
2558 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 5
หน้า 100)
2. โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
สาหรับเด็กเล็กประจาป
2563
พ
.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 , 68 (10)
(12) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การ ฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 2 หน้า

หน้า : 34/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มาตรา 67 (7) หนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่มท 0891/ว164
ลงวันที่ 26 มกราคม
2558 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 5
หน้า 100)
2. โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
สาหรับเด็กเล็กประจาป
2563
พ
.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 , 68 (10)
(12) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การ ฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 2 หน้า

20,000

20,000

หน้า : 35/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

97)
2.ค่าวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 2
ลาดับที่ 1 หน้า 103)
2.โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในตาบล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและ การส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

20,000

หน้า : 36/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

97)
2.ค่าวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 2
ลาดับที่ 1 หน้า 103)
2.โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในตาบล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและ การส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

5,000

5,000

20,000

หน้า : 37/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 13 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
117)
2.โครงการงานวันตราด
ราลึก ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 และมาตรา
68 (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 120)
2.โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประจาป 2563
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

หน้า : 38/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 13 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
117)
2.โครงการงานวันตราด
ราลึก ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 และมาตรา
68 (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 120)
2.โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประจาป 2563
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

หน้า : 39/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 53)
2.โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 68 (7)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4 หน้า
95)
2.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี
ไทยและนาฎศิลป์ไทย

10,000

หน้า : 40/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 53)
2.โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 68 (7)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4 หน้า
95)
2.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี
ไทยและนาฎศิลป์ไทย

20,000

20,000

10,000

หน้า : 41/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 , 68 (10)
(12) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การ ฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4-7
หน้า 120-121)
2.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาร สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจาป
2563 พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข

หน้า : 42/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 , 68 (10)
(12) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การ ฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4-7
หน้า 120-121)
2.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาร สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจาป
2563 พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข

20,000

20,000

หน้า : 43/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 9 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 3 หน้า 104)
3. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 และมาตรา
68 (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร

40,000

30,000

หน้า : 44/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 9 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 3 หน้า 104)
3. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 66 และมาตรา
68 (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร

40,000

30,000

หน้า : 45/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 4-7 หน้า 120121)
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
นามของ อบต.
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 11 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 110)
3.โครงการกาจัดขยะใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

30,000

หน้า : 46/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 15 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 4-7 หน้า 120121)
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
นามของ อบต.
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 11 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 110)
3.โครงการกาจัดขยะใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

30,000

หน้า : 47/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มาตรา 67 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 2 ลาดับที่ 1
หน้า 103)
3.โครงการงานวันท้อง
ถิ่นไทย ประจาป
2563
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 122)
3.โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจและบริการความ

10,000

หน้า : 48/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

มาตรา 67 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 2 ลาดับที่ 1
หน้า 103)
3.โครงการงานวันท้อง
ถิ่นไทย ประจาป
2563
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 122)
3.โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจและบริการความ

10,000

5,000

5,000

หน้า : 49/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ปลอดภัยทางถนนใน
ท้องถิ่น
ในช่วงเทศกาล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางที่ 3 ลาดับที่ 3 หน้า
55)
3.โครงการที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่
บ้าน ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5)

36,500

หน้า : 50/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ปลอดภัยทางถนนใน
ท้องถิ่น
ในช่วงเทศกาล
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางที่ 3 ลาดับที่ 3 หน้า
55)

30,000

30,000

3.โครงการที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่
บ้าน ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (5)

36,500

หน้า : 51/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 2
ลาดับที่ 1 หน้า 103)
3.โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
- สื่อการเรียนการสอน
จานวน
20,000 บาท
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 97)
-วัสดุงานบ้านงานครัว
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. จานวน 15,000
บาท
- ค่าหนังสือ อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
จานวน 4,200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200
บาท/ป จานวน 4,200
บาท
- ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300

หน้า : 52/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 2
ลาดับที่ 1 หน้า 103)
3.โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
- สื่อการเรียนการสอน
จานวน
20,000 บาท
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1
หน้า 97)
-วัสดุงานบ้านงานครัว
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. จานวน 15,000
บาท
- ค่าหนังสือ อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
จานวน 4,200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200
บาท/ป จานวน 4,200
บาท
- ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300

58,730

58,730

หน้า : 53/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

บาท/ป จานวน
6,300 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430
บาท/ป จานวน 9,030
บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง ประจาป 2563
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บ่ริหารท้องถิ่น
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนว
ทางที่ 2 ลาดับที่ 2 หน้า
107)
4.โครงการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
ประจาป 2563
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่มท 816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์

10,000

หน้า : 54/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

บาท/ป จานวน
6,300 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430
บาท/ป จานวน 9,030
บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง ประจาป 2563
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บ่ริหารท้องถิ่น

200,000

200,000

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนว
ทางที่ 2 ลาดับที่ 2 หน้า
107)
4.โครงการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
ประจาป 2563
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่มท 816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์

10,000

หน้า : 55/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่ 10 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 108)
5. โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาดภาย
ในตาบล ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (2)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-25605
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
101)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน

20,000

หน้า : 56/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ที่ 10 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 2 หน้า 108)
5. โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาดภาย
ในตาบล ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (2)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-25605
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า
101)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน

20,000

หน้า : 57/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคาสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการกาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองตราด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่า

700,000

20,000

หน้า : 58/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคาสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการกาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองตราด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่า

20,000

20,000

700,000

20,000

หน้า : 59/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

180,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000

195,000

วัสดุกีฬา

20,000

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

123,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

10,000
50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟ้า

100,000

700,000

81,000

20,000

หน้า : 60/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

170,000

400,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,000

90,000

80,000

130,000

35,000

145,000

260,000

505,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

10,000

10,000

5,000

535,000

405,680

405,680

วัสดุการเกษตร

10,000

10,000

วัสดุก่อสร้าง

40,000

263,000

5,000

25,000

120,000

160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

10,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟ้า

131,000
80,000

80,000

300,000

1,000,000

20,000

20,000

หน้า : 61/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ทางาน จานวน 1
ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น
1.โต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่อยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น

7,000

หน้า : 62/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

40,000

40,000

4,000

4,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ทางาน จานวน 1
ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น
1.โต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่อยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น

7,000

หน้า : 63/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
1.โทรทัศน์แอล อีดี(LED
TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอ
ภาพ
1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 48 นิ้ว" จานวน 1
เครื่อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อ
นาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจาป
2561)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 64/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
1.โทรทัศน์แอล อีดี(LED
TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอ
ภาพ
1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 48 นิ้ว" จานวน 1
เครื่อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อ
นาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจาป
2561)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

18,700

รวม

18,700

100,000

100,000

หน้า : 65/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวล
ผลสูง จานวน 1 หน่วย
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 66/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวล
ผลสูง จานวน 1 หน่วย
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

60,000

รวม

60,000

หน้า : 67/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว
มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6
core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถใน การ
ประมวลผลสูง จานวน
1 หน่วย จานวน 2
เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 68/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว
มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6
core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถใน การ
ประมวลผลสูง จานวน
1 หน่วย จานวน 2
เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

60,000

รวม

60,000

หน้า : 69/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที1่ (28
หน้า/นาที)
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)
2.เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 kVA
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

8,900

หน้า : 70/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที1่ (28
หน้า/นาที)
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

รวม

8,900

2.เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 kVA
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

11,600

11,600

หน้า : 71/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
2.เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา (28
หน้า/นาที) จานวน 1
เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 72/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2.เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

5,000

5,000

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา (28
หน้า/นาที) จานวน 1
เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)

2,600

2,600

หน้า : 73/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที1่ (28
หน้า/นาที)
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

4. อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)
ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 74/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที1่ (28
หน้า/นาที)
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตาม กระทรวงไอซีที
กาหนด)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

8,900

8,900

1,400

1,400

4. อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่อง
(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาป 2562 เป็นไป
ตามกระทรวงไอซีที
กาหนด)
ครุภัณฑ์การเกษตร

หน้า : 75/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้าแบบแช่
(ไดโว่) จานวน 2 เครื่อง
ขนาด 2 นิ้ว เครื่องละ
4,200 บาท
(รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
บริเวณหน้า ศพด.อบต
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 3 หน้า
97 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

8,400

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 76/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้าแบบแช่
(ไดโว่) จานวน 2 เครื่อง
ขนาด 2 นิ้ว เครื่องละ
4,200 บาท
(รายละเอียดตามที่ อบต
.กาหนด ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ อบต.มี
ความจาเป็นจะต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จึงขอตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้อง
ถิ่น)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

8,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
บริเวณหน้า ศพด.อบต
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 3 หน้า
97 )

30,000

30,000

หน้า : 77/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
2. โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด.อบต. ติด
ตั้งผ้าม่านหน้าต่าง
อาคาร ขนาดกว้าง 3
เมตร
สูง 1.6 เมตร จานวน
14 ช่อง
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 8 หน้า
58 )
3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4 หน้า
57 )
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 78/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2. โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด.อบต. ติด
ตั้งผ้าม่านหน้าต่าง
อาคาร ขนาดกว้าง 3
เมตร
สูง 1.6 เมตร จานวน
14 ช่อง
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 8 หน้า
58 )

50,000

50,000

3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 4 หน้า
57 )

50,000

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

หน้า : 79/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
1. โครงการขยายเขต
ประปา อบต.ซอยมะลิ
วัลย์ หมู่ที่ 3 ท่อ PVC
ขนาด 3 นิ้ว
ระยะทาง 250 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 9 หน้า
50 )"

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

54,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 80/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
1. โครงการขยายเขต
ประปา อบต.ซอยมะลิ
วัลย์ หมู่ที่ 3 ท่อ PVC
ขนาด 3 นิ้ว
ระยะทาง 250 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 9 หน้า
50 )"

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

54,000

หน้า : 81/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

1.โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเท้า คสล.
บริเวณซอยบ้านนาง
เลื่อน วินาถา หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 40 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1.60 เมตร
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 7 หน้า 33 )

366,000

หน้า : 82/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

1.โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเท้า คสล.
บริเวณซอยบ้านนาง
เลื่อน วินาถา หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 40 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1.60 เมตร
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 7 หน้า 33 )

366,000

หน้า : 83/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
10.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยรวม
ญาติ หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว
135 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 405
ตารางเมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 72
หน้า 45 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

226,800

หน้า : 84/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
10.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยรวม
ญาติ หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว
135 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 405
ตารางเมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 72
หน้า 45 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

226,800

หน้า : 85/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

2. โครงการขยายเขต
ประปา อบต. ซอยอุทิศ
หมู่ที่ 5 ต่อท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 165 เมตร
28,000

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 10
หน้า 51 )
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2.โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเท้า คสล.
หน้าศาลเจ้าแม่ราแพน
หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่
145 ตารางเมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร พ.ร
.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 9 หน้า 34 )

500,000

หน้า : 86/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2. โครงการขยายเขต
ประปา อบต. ซอยอุทิศ
หมู่ที่ 5 ต่อท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 165 เมตร
28,000

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 10
หน้า 51 )
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2.โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเท้า คสล.
หน้าศาลเจ้าแม่ราแพน
หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่
145 ตารางเมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร พ.ร
.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 9 หน้า 34 )

500,000

หน้า : 87/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
3. โครงการวางท่อส่งน้า
PVC บริเวณซอย 2
ประชาภักดี 5 ถึงสระน้า
หมู่ที่ 5
ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว
ชั้น 8.5 ระยะทาง
644 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 20
หน้า 52 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

583,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 88/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
3. โครงการวางท่อส่งน้า
PVC บริเวณซอย 2
ประชาภักดี 5 ถึงสระน้า
หมู่ที่ 5
ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว
ชั้น 8.5 ระยะทาง
644 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 20
หน้า 52 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

583,000

หน้า : 89/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
3.โครงการซ่อมแซมสะ
พาน คสล.บริเวณบ้าน
นางบุญสม ทองคา หมู่ที่
1
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 10 เมตร สูงเฉลี่ย
1.60 เมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 10
หน้า 34 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

94,000

หน้า : 90/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
3.โครงการซ่อมแซมสะ
พาน คสล.บริเวณบ้าน
นางบุญสม ทองคา หมู่ที่
1
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 10 เมตร สูงเฉลี่ย
1.60 เมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 10
หน้า 34 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

94,000

หน้า : 91/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
4.โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยป้าหม่อม
ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180
ตารางเมตรพ.ร.บ.สภา
ตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 29
หน้า 37 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

100,800

หน้า : 92/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
4.โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยป้าหม่อม
ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180
ตารางเมตรพ.ร.บ.สภา
ตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 29
หน้า 37 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

100,800

หน้า : 93/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
5.โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยหนองแซง
ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนาเฉลี่ย
1.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,120 ลูกบาศก์
เมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 30 หน้า 38 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

118,000

หน้า : 94/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
5.โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอยหนองแซง
ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนาเฉลี่ย
1.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,120 ลูกบาศก์
เมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 30 หน้า 38 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

118,000

หน้า : 95/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
6.โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยหนองแฟบ
ซอย 2/1 หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
350 ตารางเมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 45
หน้า 40 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

196,000

หน้า : 96/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
6.โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยหนองแฟบ
ซอย 2/1 หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
350 ตารางเมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1 ลาดับที่ 45
หน้า 40 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

196,000

หน้า : 97/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
7.โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้า เข้า –
ออก อ่างเก็บน้าหนอง
แฟบ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 1 เมตร พ
.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1 ลาดับ
ที่ 47 หน้า 41 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

100,000

หน้า : 98/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
7.โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้า เข้า –
ออก อ่างเก็บน้าหนอง
แฟบ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 1 เมตร พ
.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1 ลาดับ
ที่ 47 หน้า 41 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

100,000

หน้า : 99/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
8.โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยประสานมิตร
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 56
หน้า 42 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

448,000

หน้า : 100/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
8.โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยประสานมิตร
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร พ.ร.บ
.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1 ลาดับที่ 56
หน้า 42 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

448,000

หน้า : 101/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

9.โครงการก่อสร้างทาง
ขึ้น – ลง คสล. คลองหัว
โคก หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1
แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 58 หน้า 43 )
รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

44,800

หน้า : 102/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

9.โครงการก่อสร้างทาง
ขึ้น – ลง คสล. คลองหัว
โคก หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 1
แนวทางที่ 1
ลาดับที่ 58 หน้า 43 )

รวม

44,800

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

40,000

40,000

หน้า : 103/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านบนแหลมโพธิ์ 2 หมู่ที่ 2
ระยะทาง 400 เมตร
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1 /1.3
และ1.4 หน้า 68
และ69 )

240,000

หน้า : 104/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านบนแหลมโพธิ์ 2 หมู่ที่ 2
ระยะทาง 400 เมตร
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1 /1.3
และ1.4 หน้า 68
และ69 )

240,000

หน้า : 105/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

1.อุดหนุนจังหวัดตราด
(สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตราด)
โครงการงานระกาหวาน
ผลไม้และของดีเมือง
ตราด ประจาป 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) (12)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 2/
2.1หน้า 66)

11,000

หน้า : 106/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

1.อุดหนุนจังหวัดตราด
(สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตราด)
โครงการงานระกาหวาน
ผลไม้และของดีเมือง
ตราด ประจาป 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (7) (12)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 2/
2.1หน้า 66)

11,000

หน้า : 107/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
1.อุดหนุนโรงเรียนวัด
แหลมหิน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน ชั้นอนุบาล-ป.
6 (100%) จานวน 100
คน 200 วันๆละ20
บาท/คน
-หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1-2
หน้า 67)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 108/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
1.อุดหนุนโรงเรียนวัด
แหลมหิน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน ชั้นอนุบาล-ป.
6 (100%) จานวน 100
คน 200 วันๆละ20
บาท/คน
-หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1-2
หน้า 67)

แผนงานการศึกษา

400,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

400,000

หน้า : 109/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยหัวนาชายทุ่ง
หมู่ที่ 2 ระยะทาง 150
เมตร
จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5 ลาดับ
ที่ 1 /1.3และ1.4 หน้า
68และ69 )

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

90,000

หน้า : 110/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยหัวนาชายทุ่ง
หมู่ที่ 2 ระยะทาง 150
เมตร
จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5 ลาดับ
ที่ 1 /1.3และ1.4 หน้า
68และ69 )

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

90,000

หน้า : 111/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.อุดหนุนเทศบาลเมือง
ตราด
โครงการงานป
ใหม่-กาชาด ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 2/
2.1หน้า 65)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

11,000

หน้า : 112/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.อุดหนุนเทศบาลเมือง
ตราด
โครงการงานป
ใหม่-กาชาด ประจาป
2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 2/
2.1หน้า 65)

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

11,000

หน้า : 113/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.อุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองคันทรง
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน ชั้นอนุบาล-ป.
6 (100%) จานวน 82
คน 200 วัน ๆ ละ 20
บาท/คน
-หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1-2
หน้า 67)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 114/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
2.อุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองคันทรง
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน ชั้นอนุบาล-ป.
6 (100%) จานวน 82
คน 200 วัน ๆ ละ 20
บาท/คน
-หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1-2
หน้า 67)

แผนงานการศึกษา

328,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

328,000

หน้า : 115/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

3.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า ซอยสุข
สันต์ หมู่ที่ 3 ระยะ
ทาง 250 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1
/1.15และ1.16 หน้า
70และ71 )

175,000

4.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า ซอยอุทิศ
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 165
เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1
/1.15และ1.16 หน้า
70และ71 )

115,500

หน้า : 116/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

3.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า ซอยสุข
สันต์ หมู่ที่ 3 ระยะ
ทาง 250 เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1
/1.15และ1.16 หน้า
70และ71 )

175,000

4.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า ซอยอุทิศ
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 165
เมตร
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5 ลาดับที่ 1
/1.15และ1.16 หน้า
70และ71 )

115,500

หน้า : 117/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

อุดหนุนจังหวัดตราด (ที่
ทาการปกครองจังหวัด
ตราด)
1.โครงการงานวัน
วีรกรรมทหารเรือไทย
ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5
ลาดับที่ 1/ 1.1
หน้า 64
รวม

11,000

8,153,600

2,206,400

40,000

400,000

202,000

117,500

5,423,320

2,308,980

หน้า : 118/118

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 12:31:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุดหนุนจังหวัดตราด (ที่
ทาการปกครองจังหวัด
ตราด)
1.โครงการงานวัน
วีรกรรมทหารเรือไทย
ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ประจาป 2563
พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8)
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5
ลาดับที่ 1/ 1.1
หน้า 64
รวม

รวม

11,000

2,723,710

80,000

9,483,490

31,139,000

