
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบองตี้

อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,736,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,808,380 บาท

งบบุคลากร รวม 4,580,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
             - เพื่อจายเป็น เงินเดือน ใหแก นายก อบต.บอง
ตี้ และ รอง นายก อบต.บองตี้
                1. นายก อบต.บองตี้ ( 20,400 บาท x 1 คน x 12
เดือน ) = 244,800 บาท
                2. รองนายก อบต.บองตี้ ( 11,220 บาท x 2
 คน x 12เดือน ) = 269,280 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120
 บาท
              - เพื่อจายเป็น คาตอบแทนประจําตํา แหนง ให
แก นายก อบต.บองตี้ และ รองนายก อบต.บองตี้
                1. นายก อบต.บองตี้ ( 1,750 บาท x 1 คน x 12
เดือน ) = 21,000 บาท
                2. รองนายก อบต.บองตี้ ( 880 บาท x 2 คน x 12
เดือน ) = 21,120 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
             - เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายก อบ
ต.บองตี้และ รองนายก อบต.บองตี้
                1. นายก อบต.บองตี้( 1,750 บาท x 1 คน x 12
 เดือน ) = 21,000 บาท
                2. รองนายก อบต.บองตี้( 880 บาท x 2 คน x 12
 เดือน ) = 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 86,400 บาท
             - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก เลขานุการ
นายก อบต.บองตี้
                ( 7,200 บาท x 1 คน x 12 เดือน) = 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 849,600 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 849,600 บาท
             - เพื่อจายเป็น คาตอบแทน ใหแก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และ เลขานุการสภา
               1. เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต.บอง
ตี้ ( 11,220 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 134,640 บาท
               2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.บอง
ตี้ ( 9,180 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 110,160 บาท
               3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.บองตี้ ( 7,200
 บาท x 6 คน x 12 เดือน ) = 518,400 บาท
               4. เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บอง
ตี้ ( 7,200 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,046,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,949,800 บาท

 จํานวน 1,949,800 บาท
               - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผน
อัตรากําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่ง
การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจน เงินอื่นๆที่มีสิทธิที่ได
รับตามกฎหมายกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
               1. เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล = 452,220 บาท( 37,410 บาท x 12 เดือน =448,920
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน 550บาท x 6 เดือน = 3,300 บาท )
               2. เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด = 412,720
 บาท( 34,110 บาท x 12 เดือน = 409,320 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน 570 บาท x 6 เดือน = 3,420 บาท )
               3. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา = 205,380
 บาท( 16,940 บาท x 12 เดือน = 203,280 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน 350 บาท x 6 เดือน = 2,100 บาท )
                4. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน = 305,640
 บาท (25,270 บาท x 12 เดือน = 404,240 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน 400 บาท x 6 เดือน = 2,400 บาท)
                5. เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน = 196,920 บาท ( 16,220 บาท x 12 เดือน = 194,640
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน 380 บาท x 6 เดือน = 2,280 บาท)
                6. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล = 231,840
 บาท( 19,160 บาท x 12 เดือน = 229,920 บาท เงินปรับปรุง
เงิน เดือน 320 บาท x 6 เดือน = 1,920 บาท )
                7. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ = 145,080
 บาท( 11,960 บาท x 12 เดือน = 143,520 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน 260 บาท x 6 เดือน = 1,560 บาท)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

 เงิน
ประจํา         ตําแหนง                                                  
                        จํานวน 90,000 บาท
            - เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
           1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (บริหารทองถิ่น ระดับ
ตน)
               ( 4,000 บาท x 12 เดือน ) = 48,000 บาท
           2. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
              ( 3,500 บาท x 12 เดือน ) = 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 779,760 บาท

คาตอบแทนพนักงาน
จาง                                                                 จํานวน
 779,760 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรา
กําลังฯ แยกเป็น
             พนักงานจางตามภารกิจ และ พนักงานจางทั่วไป ดังนี้
               พนักงานจางตามภารกิจ   = 455,760 บาท
               1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 12,410 บาท x 12
 เดือน )= 148,920 บาท
               2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 12,330 บาท x 12
 เดือน )= 147,960 บาท
               3. พนักงานขับรถยนต ( 13,240 บาท x 12
 เดือน ) = 158,880 บาท
              พนักงานจางทั่วไป   = 324,000 บาท
              1. นักการภารโรง ( 9,000 บาท x 12
 เดือน ) = 108,000 บาท
              2. คนงานทั่วไป ( 9,000 บาท x 2 อัตรา x 12
 เดือน )= 216,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 58,500 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง            จํานวน 58,500 บาท
           - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามแผน
อัตรากําลังฯ แยกเป็น พนักงานจางตามภารกิจ และ พนักงานจาง
ทั่วไป ดังนี้
             เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
                  พนักงานจางตามภารกิจ = 22,500 บาท
                   1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 875 บาท x 12
 เดือน )= 10,500 บาท
                   2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 955 บาท x 12
 เดือน )= 11,460 บาท
                   3. พนักงานขับรถยนต ( 45 บาท x 12
 เดือน ) = 540 บาท
                 พนักงานจางทั่วไป = 36,000 บาท
                  1. นักการภารโรง ( 1,000 บาท x 12
 เดือน ) 12,000 บาท
                  2. คนงานทั่วไป ( 1,000 บาท x 2 อัตรา x 12
 เดือน )= 24,000บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 168,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,063,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 370,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    จํานวน 370,000 บาท
              -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 250,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนด.ให เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่น ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559
              - คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฎิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น จํานวน 120,000 บาท  เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ผูอํานวยการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นายอําเภอ  นายทะเบียน
อําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น  อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหชวยเหลือการปฎิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรีอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น   คณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง   เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและเจา
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง  ตามบัญชีอัตราคา
ตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฎิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   ทายระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               จํานวน 20,000 บาท
             -เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผู
บริหารทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ
.2549 (ฉบับที่ 3) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา ของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ,แนวทางการปฏิบัติเกี่ยว
กับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ ของผูบริหารทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง       บริการ จํานวน 400,000 บาท
         - เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทํา
เว็บไซต คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมายามดูแลสํานัก
งาน คาจางเหมาคนเฝาของหรือสถานที่ คาจางทําปาย คาจาง
เหมาแรงงาน คาจางเหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผย
แพร คาจางเหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการประชาชน คา
หนังสือพิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บหนังสือ คาทําแผน
พับ สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผยแพรตางๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ เขารับการ
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ  การ เบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น – พระราชบัญญัติจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน 200,000
 บาท
         - เพื่อจายเป็นคารับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อจายเป็นคา เลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาทอง
ถิ่น หรือ คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวง มหาดไทย เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัด
งานรัฐพิธีตางๆ หรือ การเขารวมกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ตางๆ ของทางราชการ เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ งานเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช การเตรียมการรับ
เสด็จฯ และ กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ             จํานวน 200,000
 บาท
             เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการ
ฝึกอบรมเพื่อการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ เดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที่ 2) , พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110ลําดับที่ 1
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

คาใชจายในการเลือกตั้ง               จํานวน 100,000 บาท
            เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นในปี พ.ศ.2564  เป็นคา
วัสดุ  อุปกรณ  แบบพิมพ  คูหาเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  บัตร
เลือกตั้ง คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง คาเตรียมสถานที่ ปาย
คะแนน  เครื่องเขียน และอื่นๆที่จําเป็นในการเลือกตั้ง ฯลฯ
 - เป็นไป เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่  ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                      จํานวน 200,000
 บาท
           เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด
เสียหาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า เครื่องสงโทร
สาร โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร อุปกรณดับ
เพลิง และอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ- เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

วัสดุสํานักงาน                                     จํานวน 300,000
 บาท
          - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ                               จํานวน 20,000
 บาท  
            -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว                               จํานวน 30,000
 บาท
         - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู แปรง นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง ถาด แกวนํ้า จาน
รอง ถวย ชาม ชอน ชอนสอม กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่อยูใน ประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ                               จํานวน 20,000
 บาท  
            -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง                       จํานวน 50,000
 บาท
          - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต เบรก ครัช เพลา หัวเทียน ไขควง ประแจ นํ้ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่เครื่องยนต (อะไหล) ฯลฯ และ
อื่นๆที่อยูใน ประเภทรายจายนี้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                        จํานวน 300,000
 บาท
          - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ และอื่นๆ ที่จายตามรายจายประเภทนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร                           จํานวน 10,000
 บาท
            - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง เลนสซูม เมมโมรี่การด พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร                                จํานวน 100,000
 บาท
         - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 743,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท

คาไฟฟา                                            จํานวน 700,000
 บาท
       - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาของที่ทําการ สํานักงาน อบต
. ประปาของ อบต. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยวัฒนธรรมพื้น
บาน และอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อบต.บองตี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

คาบริการโทรศัพท                                   จํานวน 5,000
 บาท
          - เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน อบต.

คาบริการไปรษณีย จํานวน 13,000 บาท

คาบริการไปรษณีย                                  จํานวน 13,000
 บาท
        - เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณียากร และ คาบริการอื่นๆ ที่ใชในราชการคาบริการสื่อ
สารและ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

คาโทรคมนาคม                                   จํานวน 25,000
 บาท
        - เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่ดูแลเว็บไซต ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่
ชํารุดเสียหาย

จํานวน 100,000 บาท

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่
ชํารุดเสียหาย  จํานวน 100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย  เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตาม
ปกติ เชน อาคาร ถนน ระบบไฟฟาในอาคารสํานักงาน และ
อื่นๆ ที่ชํารุด เสียหาย ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 20,000 บาท

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการ  จํานวน 20,000 บาท
        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางสํารวจความพึงพอใจ
ของ ผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบองตี้ เพื่อจัก
ได นําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน มาปรับ
ปรุง และพัฒนางานดานการบริการใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยจัดจางสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี ภายใน
เขตจังหวัด หรือ นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจ เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฎิบัติการรวม โครงการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

          - โครงการศูนยปฎิบัติการรวม โครงการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       จํานวน  45,000
  บาท 
       โดยอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลสิงห ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือ ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5ปี (พ.ศ. 2564 ถึง พ
.ศ. 2565) หนาที่ 124 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,216,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,671,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,671,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,089,900 บาท

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,089,900
 บาท                                                              
        - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรา
กําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงิน
เดือน ตลอดจน เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมาย
กําหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
            1. เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง = 425,940
 บาท ( 35,220 บาท x 12 เดือน ) = 422,640 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 550 บาท x 6 เดือน ) = 3,300 บาท
            2. เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและบัญชี = 139,260
 บาท ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
            3. เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ = 139,260
 บาท( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
            4. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ = 148,140
 บาท( 12,220 บาท x 12 เดือน ) = 146,640 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
            5. เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได = 237,300
 บาท( 19,580 บาท x 12 เดือน ) = 234,960 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 390 บาท x 6 เดือน ) = 2,340 บาท
  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน  55,380
 บาท                                                        
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 55,380 บาท

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงาน                                                         จํานวน  
55,380 บาท
        - เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
สวน
ตําบล ดังนี้
         1. เจาพนักงานการเงินและบัญชี( 1,775 บาท x 12
 เดือน ) = 21,300 บาท
         2. เจาพนักงานพัสดุ( 1,775 บาท x 12
 เดือน )               = 21,300 บาท
         3. เจาพนักงานธุรการ( 1,065 x 12
 เดือน )                   = 12,780 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เงินประจําตําแหนง  จํานวน 42,000
 บาท                                                
   - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
      ผูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)( 3,500
 บาท x 12 เดือน ) = 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,680 บาท

    คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,680
 บาท                                            
       - เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตาม
แผนอัตรากําลังฯ ดังนี้
   1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ( 15,390 บาท x 12 เดือน )
 = 184,680 บาท
  2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 15,000 บาท x 12 เดือน )
= 180,000 บาท
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

    เงินเบี้ยกันดาร   จํานวน 120,000
 บาท                                                    
        - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย 
ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 175,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 175,000 บาท
             - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวนเงิน 125,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนด เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจ
จายได พ.ศ. 2559
             - คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน
เงิน 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อ หรือการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุม
งาน กอสราง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราชบัญ
ญัคิจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

       - เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน สวนทอง
ถิ่น จํานวน 30.000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2541 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) 

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

จํานวน  250,000 บาท -เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาจางทําเว็บไซตคาจางเหมาทําความสะอาด  คาจาง
ทําปายคาจางเหมาแรงงานดูแลระบบประปา/จดมิเตอรนํ้า/เก็บคา
นํ้าประปาคาจางเหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผยแพร คา
จางเหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการประชาชน คาหนังสือ
พิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลมคาเย็บหนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพหรือเอกสารวารสาร เผยแพรตางๆ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการ เขารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอด
จนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิก จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ,พระราชบัญญัคิจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

              คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชการของ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางหรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด การฝึกอบรม
เพื่อการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายในการ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2555 และแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) , พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) - เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท - เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 236,560 บาท

งบบุคลากร รวม 184,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 184,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 139,260 บาท

     เงินเดือนพนักงาน   จํานวน 139,260
 บาท                                                                       
     - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรา
กําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงิน
เดือน ตลอดจน เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมายกําหนด- เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
        1. เงินเดือน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 = 139,260 บาท ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140
 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300
 บาท                                                                
     - เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวน
ตําบลดังนี้
  1. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย( 1,775
 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท

     เงินเบี้ยกันดาร   จํานวน 24,000
 บาท                                                                       
  
     -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของ
ทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 52,000 บาท

        คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     จํานวน 52,000 บาท
         - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 12,000 บาท  - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด.ให เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่น ที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559
       - คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน จํานวน 40,000 บาท – เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
อาสา สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคการบริหารสวนตําบล
บองตี้และอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนของทองถิ่นอื่น ที่ได
รับคําสั่งแตงตั้ง ใหปฎิบัติหนาที่ในการดูแลความสงบ ความ
ปลอดภัยตาม โครงการตางๆ เชน โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ การเกิดเหตุสาธารณภัย
ตางๆ การดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยในการจัดงาน
ของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ หนวยราชการใน
พื้นที่ วัด โรงเรียน ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ - เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,859,780 บาท

งบบุคลากร รวม 2,679,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,679,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,656,240 บาท

  เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,656,240
 บาท                                                                     
     - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ตามแผนอัตรากําลังฯ ทั้ง
นี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจน เงิน
อื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายกําหนด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 เงินเดือน ครู จํานวน 6 อัตรา แยกเป็น
       1. เงินเดือน ครู คส 1 จํานวน 3 อัตรา = 759,960
 บาท ( 20,880 บาท x 3อัตรา x 12 เดือน ) = 751,680
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน( 460 บาท x 3 อัตรา x 6
 เดือน ) = 8,280 บาท
       2. เงินเดือน ครู คส 1  จํานวน 1 อัตรา = 293,520
 บาท ( 24,230 บาท x 1อัตรา x 12 เดือน ) = 290,760
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน( 460 บาท x 1 อัตรา x 6
 เดือน ) = 2,760 บาท
       3. เงินเดือน ครู คส 2  จํานวน  2 อัตรา = 602,760
 บาท ( 24,810 บาท x 2อัตรา x 12 เดือน ) = 595,440
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน( 610 บาท x 2 อัตรา x 6
 เดือน ) = 7,320 บาท
  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เงินวิทยฐานะ   จํานวน 84,000
 บาท                                                                       
        
   -เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ของครู(ชํานาญการ)จํานวน 2
 อัตรา= (3,500 บาท x 2 คน x 12 เดือน) 
= 84,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 778,920 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 778,920
 บาท                                                                    
    - เพื่อจายเป็น คาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
     1. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,380 บาท x 12
 เดือน )= 160,560 บาท
     2. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,110 บาท x 12
 เดือน )= 157,320 บาท
     3. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 12,940 บาท x 12
 เดือน )= 155,280 บาท
     4. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 12,800 บาท x 12
 เดือน )= 153,600 บาท
     5. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 12,680 บาท x 12
 เดือน )= 152,160 บาท
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,620 บาท

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง   จํานวน  16,620
 บาท                                                    
    - เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
     1. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 175 บาท x 12 เดือน ) = 2,100
 บาท
     2. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 345 บาท x 12 เดือน ) = 4,140
 บาท
     3. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 485 บาท x 12 เดือน ) = 5,820
 บาท
     4. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 605 บาท x 12 เดือน ) = 7,260
 บาท
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร   จํานวน 144,000
 บาท                                                                      
      - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร ใหแกพนักงานครู ที่ปฏิบัติ
หนาที่ ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 160,000 บาท
             - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 160,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนด.ให เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่น ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน 20,000
 บาท                                                          
             -เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก
พนักงาน สวนทองถิ่น จํานวน 30.000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ
.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) ,พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา ของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 และหนังสือ ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,508,334 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,164,334 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,174,960 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทํา
เว็บไซต คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางทําปาย คาจางเหมา
แรงงาน คาจางเหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผยแพร คาจาง
เหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการประชาชน คาหนังสือ
พิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บหนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผยแพรตางๆ คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการ เขารับการประชุม สัมมนา การฝึก
อบรม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิก จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,074,960 บาท

          คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 1,074,960 บาท   - เพื่อจายเป็น 
              1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให
แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็น
เงิน 734,080 บาท
               1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้          ( 46
 คน x 20 บาท x 245 วัน ) = 224,480 บาท
               1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง     ( 35
 คน x 20 บาท x 245 วัน )  = 171,500 บาท
               1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง    ( 20
 คน x 20 บาท x 245 วัน ) = 98,000 บาท
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               1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ  ( 49
 คน x 20 บาท x 245 วัน ) = 240,100 บาท
      *ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละ
ศูนยที่อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
              2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4
 ศูนย รวมเป็นเงิน 255,000 บาท
               2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้         ( 46
 คน x 1,700 บาท )  = 78,200 บาท
               2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง     ( 35
 คน x 1,700 บาท )  = 59,500 บาท
               2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง   ( 20
 คน x 1,700 บาท )  = 34,000 บาท
               2.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ ( 49
 คน x 1,700 บาท )  = 83,300 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
             3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาหนังสือเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) ใน
สังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 15,200 บาท
               3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้          ( 19
 คน x 200 บาท ) = 3,800 บาท
               3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง     ( 19
 คน x 200 บาท ) = 3,800 บาท
               3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง    (  6
 คน x 200 บาท ) = 1,200 บาท
               3.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ  ( 32
 คน x 200 บาท ) = 6,400 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
             4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 15
,200 บาท
               4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้           ( 19
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 คน x 200 บาท ) = 3,800 บาท
               4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง      ( 19
 คน x 200 บาท ) = 3,800 บาท
               4.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง     (  6
 คน x 200 บาท ) = 1,200 บาท
               4.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ   ( 32
 คน x 200 บาท ) = 6,400 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
            5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 22,800 บาท
             5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้           ( 19
 คน x 300 บาท ) = 5,700 บาท
             5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง      ( 19
 คน x 300 บาท ) = 5,700 บาท
             5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง     (  6
 คน x 300 บาท ) = 1,800 บาท
             5.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ   ( 32
 คน x 300 บาท ) = 9,600 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
            6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 32,680 บาท
              6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้              ( 19
 คน x 430 บาท ) = 8,170 บาท
              6.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง         ( 19
 คน x 430 บาท ) = 8,170 บาท
              6.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง        (  6
 คน x 430 บาท ) =  2,580 บาท
              6.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ      ( 32
 คน x 430 บาท ) = 13,760 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  หนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
  พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น5 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 1,3

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
จํานวน 50,000 บาท                          
             - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอานาจักร ของ ครู ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ) เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการ
ฝึกอบรมเพื่อการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ เดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที่ 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4)

ค่าวัสดุ รวม 1,989,374 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
             - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซํกฟอก สบู แป
รง นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง ถาด แกวนํ้า จาน
รอง ถวย ชาม ชอน ชอน สอม กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้า
แข็ง ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน ประเภทรายจายนี้

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,889,374 บาท

   คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,889,374 บาท
             - เพื่อจายเป็น คาอาหารเสริม (นม) ใหแก
          1. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 1,601,943 บาท (1,601,943.20)
             1.1 โรงเรียน ตชด.บานบองตี้ลาง     =  427,312.60
 บาท ( 223 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )
             1.2 โรงเรียนบานบองตี้                 = 1,174,630.60
 บาท ( 613 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )
          2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4
 ศูนย จํานวน 287,430 บาท 
             2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอง
ตี้            = 88,145.20 บาท ( 46 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )
             2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง       = 67,067
 บาท       ( 35 คน x 7.37 บาท x 260วัน )
             2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง     = 38,324
 บาท       ( 20 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )
             2.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซ
อยอ   = 93,893.80 บาท   ( 49 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
  พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนาที่ 93 ลําดับที่ 2 หนาที่ 119
 ลําดับที่ 1
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท  
       -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้

งบเงินอุดหนุน รวม 3,344,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,344,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,344,000 บาท

   เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,344,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ใหแก สถานศึกษา สังกัดหนวยงานอื่น ดังนี้
        1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3,344,000 บาท
            1.1 โรงเรียน ตชด.บานบองตี้ลาง = 892,000
 บาท   (223 คน x 20 บาท x 200 วัน )
            1.2 โรงเรียนบานบองตี้    = 2,452,000 บาท
 (613 คน x 20 บาท x 200 วัน )
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

    -โครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข โครงการสงเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสื่อประชาสัมพันธตางๆ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการปองกันโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

       -โครงการรณรงคประชาสัมพันธการปองกันโรค
ติดตอ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
การโครงการรณรงคปองกัน โรคติดตอ เชน คาวิทยากร คาสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

       -โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสื่อประชาสัมพันธตางๆ คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 103 ลําดับที่5

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเชื้อเพ
ลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน และอื่นๆ ที่ใชใน
การ พนหมอกควัน ในการกําจัดยุงและแมลงตางๆ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

      วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุงมือ นํ้า
ยาพนหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนปองกันพิษสุนัข
บา แอลกอฮอล นํ้ายาตางๆ เคมีภัณฑ เวชภัณฑ เครื่องมือ
แพทย ตามความจําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่๕.๑.๔ จํานวน 45,000 บาท

     อุดหนุนหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่๕.๑.๔ 
จํานวน 45,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการดําเนิน
งาน โครงการ ปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงพื้นที่ หมู
ที่ 1 – 4 ตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) หนาที่ 122 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบาน

จํานวน 80,000 บาท

  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน จํานวน 80,000
 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังตอไปนี้
              1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานบองตี้บน = 20,000 บาท
              2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานบองตี้ลาง = 20,000 บาท
              3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานทายเหมือง = 20,000 บาท
              4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานทุงมะเซอยอ = 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 122 ลําดับที่ 2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

       อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท  เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจาย ให
แก เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับจายเป็นคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการดําเนิน งานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังวัดกาญจนบุรี ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,905,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,909,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,909,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,053,240 บาท

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  รวม 1,909,560
 บาท                                                                       
  
    เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,053,240 บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากํา
ลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น เงินเดือน ตลอด
จน เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายกําหนด ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       1. เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง = 359,400
 บาท ( 29,680 บาท x 12 เดือน ) = 356,160 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน ( 540 บาท x 6 เดือน ) = 3,240 บาท
       2.เงินเดือนนายชางโยธา = 372,180 บาท( 30,770
 บาท x 12 เดือน ) = 369,240 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 490
 บาท x 6 เดือน )= 2,940 บาท
      3.เงินเดือนนายชางโยธา = 321,6620 บาท ( 26,580
 บาท x 12 เดือน ) = 318,960 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 450
 บาท x 6 เดือน ) = 2,700 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล 1. ผู
อํานวย
การกองชาง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) (3,500 บาท x 12
 เดือน) = 42,000 บาท

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:46:23 หนา : 36/69



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 694,080 บาท

 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 694,080 บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังฯ แยกเป็นพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
    พนักงานจางตามภารกิจ = 478,080 บาท
     1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 15,290 บาท x 12
เดือน ) = 183,480 บาท
     2. ผูชวยนายชางโยธา ( 11,510 บาท x 12
 เดือน ) = 138,120 บาท
     3. ผูชวยนายชางไฟฟา ( 13,040 บาท x 12
 เดือน ) = 156,480 บาท
      พนักงานจางทั่วไป = 216,000 บาท
      1. คนงานทั่วไป ( 9,000 บาท x 2 อัตรา x 12
 เดือน ) = 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,240 บาท

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,240 บาท  เพื่อจาย
เป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และ พนักงานจางทั่วไป ดังตอไปนี้
    พนักงานจางตามภารกิจ = 24,240 บาท
    1. ผูชวยนายชางโยธา ( 1,775 บาท x 12 เดือน) = 21,300
 บาท
    2. ผูชวยนายชางไฟฟา ( 245 บาท x 12 เดือน) = 2,940 บาท
พนักงานจางทั่วไป = 24,000 บาท
    1. คนงานทั่วไป ( 1,000 บาท x 2 อัตรา x 12
 เดือน) = 24,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

      เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท 
 - เพื่อจายเป็น เงินเบี้ยกันดาร ใหแก พนักงานสวนตําบล ที่
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของ ทาง
ราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 1,426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท                     
     -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 100,000 บาท  สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดให เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
รายจายอื่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท  เพื่อจาย
เป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น- เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และ ที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3)- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2548- และหนังสือ ที่ มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ
.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําปาย คาจางเหมา
แรงงาน คาจางเหมาแรงงานดูแลระบบประปา/จดมิเตอรนํ้า/เก็บ
คานํ้าประปา คาจางเหมาทําของ คาจางทําครุภัณฑ คาจางคา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการ
ประชาชน คาหนังสือพิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บ
หนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผย
แพรตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ เขารับการ
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึก
อบรมเพื่อการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายในการ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2555 และแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) , พ.ศ. 2559
 (ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
ทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน อาคาร ถนน ซอม
แซมระบบไฟฟา ระบบประปา เป่าลางบอ และอื่นๆ ที่ชํารุด ตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110  ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 256,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

      วัสดุสํานักงาน    จํานวน 20,000
 บาท                                                                     
          - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 50,000
 บาท                                                                    
                - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

วัสดุกอสราง   จํานวน 150,000
 บาท                                                                       
   
               - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เลื่อย นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ทอ
นํ้า ตะปู และ อุปกรณประปา เหล็กเสน แปรงทาสี ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 3,000
 บาท                                                           
          - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง เลนสซูม เมมโมรี่การด พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

      วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 30,000
 บาท                                                                 
         - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
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วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

        วัสดุอื่น  จํานวน   3,000
 บาท                                                                       
        
         - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ  ที่เขาลักษณะวัสดุใดๆ  ที่มี
ความจําเป็นตองใชในการปฎิบัติงานขององคกร

งบลงทุน รวม 570,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

    ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 
               - คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน ๑ ตัวละ  ๒,๕๐๐ 
บาท
               -คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็ก  ขนาด๑๐ ชั้น กวาง ๓๗.๕ 
ลึก ๔๕.๙  จํานวน ๑ ใบ ราคาใบละ ๒,๕๐๐ บาท

คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็ก จํานวน 2,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
              - คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน ๑ ตัวละ  ๒,๕๐๐ 
บาท
               -คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็ก  ขนาด๑๐ ชั้น กวาง ๓๗.๕ 
ลึก ๔๕.๙  จํานวน ๑ ใบ ราคาใบละ ๒,๕๐๐ บาท

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อปมน้ําหอยโขงไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

 - คาจัดซื้อปมน้ําหอยโขงไฟฟา  จํานวน ๑  
ตัว  ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท   เป็นปมน้ําหอยโขงไฟฟา  ขนาด ๓  
แรง   ๑ เฟส  สงสูงไมนอยกวา  ๓๐ เมตร จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาดทั่วไป
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จัดชื้อซับเมอรสสูบน้ํา ขนาด1.5Hp 220 V ทอสงน้ําขนาด 2 นิ้ว 
พรอมกลองควบคุมและสายไฟ

จํานวน 66,000 บาท

 - คาจัดซื้อซับเมิสสูบน้ํา  จํานวน ๒  ตัวละ  ๓๓,๐๐๐ บาท รวม
เป็น ๖๖,๐๐๐ บาท เป็นซับเมิสสูบน้ําขนาด ๑.๕ แรงมา  จัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จํานวน 30,000 บาท
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   - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ ๒* จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ๓๐,๐๐๐.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม ๑๕๖๒ ประกาศ ณ วัน
ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก ( 6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดจุไมนอย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid   State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จําหนวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน  ๑ เครื่องๆ
ละ ๘,๐๐๐  บาท   แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก โดย
มี คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ
 วันที่ 15 มีนาคม 2562) ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpj
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 36,000 บาท

   - คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา    จํานวน ๓ เครื่องๆ
ละ ๑๒,๐๐๐  บาท รวมเป็น  ๓๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562) ดังนี้
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 KVA (1,200 watts)
-มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20%
-ชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10%
-สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท

          คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง   จํานวน  300,000 บาทจําเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
ทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน อาคาร ถนน ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา เป่าลางบอ และอื่นๆ ที่ชํารุด ตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท

     คาออกแบบ คาควบคุมงาน  จํานวน 100,000 บาท  
- เพื่อจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสรางคาออกแบบ คาควบคุมงาน เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการออกแบบและควบคุมงาน เป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหเอกชนนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง เป็นคาใชจาย ในการจางออกแบบงานกอสรางและควบคุม
งานกอสรางของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ตามโครงการที่
ไดบรรจุไวใน แผนพัฒนาทองถิ่นหาปีและขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปี - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ
.ศ. 2561 เรื่องซอมความเขาใจนิยามความหมาย “งานกอ
สราง” - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,607,400 บาท
งบลงทุน รวม 4,607,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,607,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ สายบานนาย
มนัส  ลิสะนิ  หมูที่ 4

จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ สายบาน
นายมนัส  ลิสะนิ  หมูที่ 4   จํานวน  400,000 บาท ทําการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 145
  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50
 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไมนอยกวา  580 ตารางเมตร  พรอม
ติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 84 ลําดับที่ 57

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางโบสถ  หมูที่ ๑ จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางโบสถ  หมู
ที่ ๑   จํานวน 500,000 บาท  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4  เมตร ยาว 181  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไม
นอยกวา  724 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการกอสราง 1
 ปาย ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 75 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานนางสายพิญ
ตอคอนกรีตเดิม  หมูที่ ๒

จํานวน 426,900 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานนางสาย
พิญตอคอนกรีตเดิม  หมูที่ ๒   จํานวน 426,900 บาท  ทําการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4  เมตร ยาว 175
 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50
 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไมนอยกวา  700 ตารางเมตร  พรอม
ติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 80 ลําดับที่ 33

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท 
5098-ไรนายประมาท หมูที่ ๑

จํานวน 500,000 บาท

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง
ชนบท 5098-ไรนายประมาท  หมูที่ ๑   จํานวน 500,000
 บาท ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.00-0.50 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไมนอยกวา  885
 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบ
แปลนและรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 87 ลําดับที่ 68
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายทศพล ประ
ภัสราภิวัฒน ตอจากคอนกรีตเดิม หวยโพพา หมูที่  ๒

จํานวน 499,800 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย
ทศพล ประภัสราภิวัฒน ตอจากคอนกรีตเดิม หวยโพพา หมู
ที่  ๒   จํานวน 499,800 บาท  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4  เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไม
นอยกวา  720 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการกอสราง 1
 ปาย ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 78 ลําดับที่ 25

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสนทางบานนายสม
เกียรติ  หมูที่ ๓

จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสนทางบานนายสม
เกียรติ  หมูที่ ๓   จํานวน 500,000 บาท ทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15
 เมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50 เมตร  หรือรวม
พื้นที่จราจรไมนอยกวา  830 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย
โครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.บอง
ตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 80 ลําดับที่ 35
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โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายนที  ปว
โรภาส  หมูที่ 4

จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย
นที  ปวโรภาส  หมูที่ 4   จํานวน  400,000 บาท ทําการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 145
  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.00-0.50
 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไมนอยกวา  580 ตารางเมตร  พรอม
ติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบต.บองตี้ กําหนด 
- เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ หนาที่ 86 ลําดับ
ที่ 67

โครงการกอสรางถนนฝายน้ําลน บานลุงบุญชวย  หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางถนนฝายน้ําลน บานลุงบุญชวย   หมูที่ 4
   จํานวน  500,000 บาท ทําการกอสรางถนนถนนฝายน้ํา
ลน  ขนาด  กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15
 เมตร   พรอมติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 90 ลําดับที่ 86
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โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางภายในตําบลบองตี้ จํานวน 326,700 บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางภายในตําบลบอง
ตี้  จํานวน 326,700  บาท ทําการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง  ภาย
ในตําบลบองตี้  จํานวน  ๓๓  ชุด  ตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบต.บองตี้ 
- เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 91 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน โดยการ OVER  LAY  หมูที่ ๔ จํานวน 554,000 บาท

 โครงการปรับปรุงถนน โดยการ OVER  LAY  หมูที่ ๔  
จํานวน 554,000 บาท ทําการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ สาย  โดยทําการ OVER LAY  สายหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  หมูที่  กวาง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร   สาย
หนาวัดทุงมะเซอยอ  กวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05
 เมตร  หรือรวมพื้นที่จราจรไมนอยกวา  1,500 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการกอสราง 1 ปาย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด
 - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ 
หนาที่ 7116 ลําดับที่ 3
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาทําของ เป็นถังเผาขยะ ขนาด 200 
ลิตร ตลอดจนคาจางอื่นๆ

จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการ     คาจางเหมาทํา
ของ เป็นถังเผาขยะ ขนาด 200 ลิตร ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก จายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๑๕๖๐ ประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๑๕๖๐  ลงวันที่  ๑๘  
ตุลาคม ๒๕๖๐  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการใหความรูเรื่องการจัดการขยะแกชุมชน จํานวน 120,000 บาท

    -โครงการใหความรูเรื่องการจัดการขยะแก
ชุมชน จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จัดอบรมใหความรูในการจัดการ
ขยะอินทีรยในครัวเรือน(ขยะเปียก) ฝึกปฎิบัติจริงใหไดถังขยะ
เปียกครบตามจํานวนผูที่ไดรับการอบรม ของแตละครัว
เรือน    เป็นคาจัดซื้อวัสดุในการจัดทําถังขยะเปียก  คาอาหาร
วาง อาหารกลางวัน  คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ หนาที่ 112  ลําดับที่ ๑  ตามพระ
ราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๑๕๖๐ ประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๑๕๖๐  ลงวันที่  ๑๘  
ตุลาคม ๒๕๖๐  หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ว๖๒๗ ลงวันที่  ๗  มีนาคม 2561  หนังสือ
กรมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ว ๔๘๕ ลง
วันที่  ๕  กุมภาพันธ  256๒     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

       โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและ
แกไข ปญหายาเสพติด เชน คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ
.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท เพื่อเป็นคาใช
จายในการฝึกอบรม เป็นคาวิทยากร คาปายโครงการ คาสถานที่
จัดอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พัก คาเดินทาง และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0229/ว
7367  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม 2562   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวัน
ที่  26  ธันวาคม 2562   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวัน
ที่ 13  กุมภาพันธ  3563

โครงการรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

โครงการรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 5,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคตอ
ตาน การทุจริตคอรรัปชั่น เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 8  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ พัฒนา
อาชีพใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสื่อประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในดานการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

    วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
กีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล เปตอง ลูกตะกรอ ตาขาย
กีฬา ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

   คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬา ทั้งที่ อบต. จัดเอง หรืออปท. อื่น
เป็นผูจัด หรืออปท. อื่น จัดรวมกัน หรือจัดรวมกับหนวย งาน
อื่น และใหรวมถึงการ แขงขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 3 , 4
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 350,000 บาท

     โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 350,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขง
ขัน กีฬาตานยาเสพติด เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
กรรมการ คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาจัดสถานที่ คา
จางบริการ เต็นท / เครื่องเสียงคาวัสดุการแพทย คาสื่อประชา
สัมพันธ และ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

   โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแหง
ชาติ เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสื่อประชาสัมพันธ และ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 – เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 94 ลําดับที่ 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน ประเพณี
ลอยกระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบ
แทน กรรมการ/วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูง
อายุ จํานวน 70,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานประเพณี สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ คาวัสดุอุปกรณ ตางๆ คาจัดตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

   โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี แหเทียนเขาพรรษา เชน คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาสื่อประชาสัมพันธ คาจัดตกแตงเทียนและสถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 1 วันที่

โครงการอนุรักษประเพณีทองถิ่นทอดสะพานค้ําตนโพธิ์ จํานวน 30,000 บาท

  โครงการอนุรักษประเพณีทองถิ่นทอดสะพานคํ้าตน
โพธิ์ จํานวน 30,000 บาท - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอนุรักษประเพณี ทองถิ่นทอดสะพานคํ้าตนโพธิ์ เชน คา
วัสดุอุปกรณตางๆ คาสื่อประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 2
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

 โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นอาสา ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สรางป่า รักษนํ้า " เชน คาพันธ
กลาไม คาวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 5

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟป่าและหมอก
ควัน จํานวน 20,000 บาท  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปองกัน
และแกไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามภารกิจถายโอน คาวัสดุ
อปกรณที่ใชเตรียมการปองกันไฟป่า วัสดุการเกษตร คาสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหร นํ้าดื่ม อาหารวางคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) หนาที่ 107 ลําดับที่ 4
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โครงการอนุรักษ ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม จํานวน 10,000 บาท

  โครงการอนุรักษและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม จํานวน 10,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
อนุรักษและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม เชน คาวัสดุอปกรณ วัสดุการ
เกษตร พันธุไม คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหร นํ้าดื่ม อาหารวาง
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ  จํานวน 500,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
งานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราช
ดําริ  สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.4/ว 164  ลงวัน
ที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2558 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

      วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุการเกษตรพันธุ เชน พืช ปุย วัสดุเพาะชํา พันธุสัตวปีกและ
สัตวนา น้ําเชื้อพันธุสัตว อาหารสัตว ผาใบหรือผาพลาสติก สาร
เคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก จอบ เสียม หนากากปองกันแก็สพิษ ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,048,026 บาท

งบกลาง รวม 4,048,026 บาท
งบกลาง รวม 4,048,026 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 - เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

         เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท
 –เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่
สุด ที่ รง ๐๖๒๕/ว๒๕๐๖ ลว.๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:46:24 หนา : 65/69



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,544,000 บาท

         เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,544,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสรางหลักประกันรายได แกผู
สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผู
สูงอายุ) - จํานวนผูสูงอายุรวม 280 ราย จําแนกตามชวงอายุดังนี้
                  1. อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 200 คน ( 200
 คน x 600 บาท x 12 เดือน ) = 1,440,000 บาท
                  2. อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 90 คน ( 90 คน x 700
 บาท x 12 เดือน )  = 756,000 บาท
                  3. อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 30 คน ( 30คน x 800
 บาท x 12 เดือน )   = 288,000 บาท
                  4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน ( 5 คน x 1,000
 บาท x 12 เดือน )  = 60,000 บาท
- เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราช
บัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ การจายเงินเบี้ยยังชีพให
แกผูสูงอายุขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 - เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 576,000 บาท

    เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 576,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับ
สนุน สวัสดิการ ทางสังคมใหแกผูพิการหรือผู
ทุพพลภาพ  จํานวน 60 ราย ( 60 ราย x 800บาท x 12
 เดือน ) = 576,000 บาท  - เป็นไปตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองุถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

     เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจายเงิน
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
 - เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราช
บัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองุถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน สงเคราะหเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2560 - เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

สํารองจาย จํานวน 525,644 บาท

    เงินสํารองจาย จํานวน 525,644 บาท
 – เพื่อจายเป็นคาใชจายแกไขปญหาความเดือดรอนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เชน การ
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ปองกัน และแกไขปญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผนดิน
ถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรค
ติดตอเหตุการณที่ไมคาดคิดหรือคาดเดาลวงหนาได
 - คาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในการดํารง
ชีพ ขาดแคลนเครื่องมือประกอบอาชีพ ขาดแคลนอาหาร  การ
ฟื้นฟูภายหลังเหตุประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ
.ศ. 2545
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 - เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 - เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 59,022 บาท

   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น จํานวน 59,022 บาท  เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561- งบประมาณที่ได
รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เป็นเงิน 45
 บาท ตอประชากรในพื้นที่หนึ่งคน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40
 กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุด
หนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท  ปีงบประมาณ 2564
 ประชากร 3,279 คน x 45 บาท = 147,555
 บาท x 40% = 59,022 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 191,360 บาท

    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.) จํานวน 191,360.00 บาท  เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ สวนทองถิ่น (กบท.) (รายไดไมรวมเงิน
อุดหนุน 19,136,000 บาท x 1% =  190,280.00 บาท - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาจขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2542
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