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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลวังทอง
อา ภอ บานดง จัง วัดอดรธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,066,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,904,628 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,892,028 บาท

รวม

2,398,320 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย /รองนาย
1.นาย อบต.20,400x12 ป็น งิน244,800บาท
2.รองนาย อบต.(11,220x12)x2 ป็น งิน269,280 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
1.นาย อบต.1,750x12 ป็น งิน21,000บาท
2.รองนาย อบต.(880 x 12)x2 ป็น งิน21,120บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
1.นาย อบต.1,750 x12 ป็น งิน21,000บาท
2.รองนาย อบต.(880 x 12)x 2 ป็น งิน 21,120บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินคาตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ลขาน ารนาย
7,200 x12 ป็น งิน86,400 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจายคาตอบ ทน ประธาน ภาฯรองประธาน ภาฯ ลขาน าร
ภา ละ มาชิ ภาฯ
1.ประธาน ภาอบต.
11,220 x 12 ป็น งิน134,640 บาท
2.รองประธาน ภาอบต.
9,180 x 12 ป็น งิน110,160 บาท
3. ลขาน าร ภาอบต.
7,200 x 12 ป็น งิน 86,400 บาท
4. มาชิ ภาอบต.
(7,200 x 12) x 16 ป็น งิน1,382,400บาท
ตั้งจายจา งินรายได

จานวน

1,713,600 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 3,296,880 บาท
พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตาบล10 อัตรา
1.ปลัด อบต.39,190 x12 ป็น งิน470,280บาท
2.รองปลัด อบต.33,560 x12 ป็น งิน402,720บาท
3.นั บริ ารงานทั่วไป 33,000 x12 ป็น งิน396,000 บาท
4.นั วิ คราะ ฯ 30,220 x12 ป็น งิน 362,640บาท
5.นั วิชา าร ษตร 29,680 x12 ป็น งิน356,160 บาท
6.นั ทรัพยา รบคคล 20,770 x12 ป็น งิน249,240บาท
7.จพง.ป้อง ัน ฯ25,190 x12 ป็น งิน302,280บาท
8. จาพนั งานพัฒนาชมชน23,370x12 ป็น งิน280,440บาท
9. จาพนั งาน าธารณ ข25,190x12 ป็น งิน302,280บาท
10. จาพนั งานธร าร14,570x12 ป็น งิน174,840 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 236,520 บาท
พื่อจาย งินปรับปรง งิน ดือน10อัตรา
1.ปลัดอบต.2,740 x12 ป็น งิน 32,880 บาท
2.รองปลัดอบต.2,210 x12 ป็น งิน 26,520บาท
3.นั บริ ารงานทั่วไป 2,220 x12 ป็น งิน 26,640 บาท
4.นั วิ คราะ ฯ 2,230 x12 ป็น งิน 26,760บาท
5.นั วิชา าร ษตร 2,200 x12 ป็น งิน26,400 บาท
6.นั ทรัพยา รบคคล1,460 x12 ป็น งิน17,520 บาท
7.จพง.ป้อง ันฯ 1,840 x12 ป็น งิน22,080บาท
8. จาพนั งานพัฒนาชมชน1,820x12 ป็น งิน21,840บาท
9. จาพนั งาน าธารณ ข1,840 x12 ป็น งิน22,080 บาท
10. จาพนั งานธร าร1,150x12 ป็น งิน13,800 บาท
ตั้งจายจา งินรายได

รวม

5,493,708 บาท

จานวน

3,533,400 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

132,000 บาท

พื่อจายคาตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิไดรับ งิน
ประจาตา นงผบริ ารตามระ บียบฯในอัตรา ดือนละ ทา ับ
อัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับ
1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล7,000x12 ป็น งิน84,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 48,000 บาท
พื่อจาย งินคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตาบล
1. จาพนั งาน าธารณ ข2,000 x 12 ป็น งิน24,000 บาท
2. จาพนั งานธร าร 2,000 x 12 ป็น งิน24,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินประจาตา นง
จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย งินประจาตา นง
1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบลระดับ ลาง
7,000 x 12 ป็น งิน 84,000 บาท
2.รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบลระดับตน
3,500 x 12 ป็น งิน 42,000 บาท
3.นั บริ ารงานทั่วไประดับตน
3,500 x 12 ป็น งิน 42,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,536,288 บาท

จานวน

124,020 บาท

คาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ตั้งไว 646,440 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจางดังนี้
1.ผชวยนั วิ คราะ ฯ15,930x12 ป็น งิน191,160บาท
2.ผชวยนั วิชา าร ษตร15,300x12 ป็น งิน183,600บาท
3.ผชวย จาพนั งานธร าร12,950x12 ป็น งิน155,400 บาท
4.ผชวย จาพนั งานพัฒนาชมชน9,690x12 ป็น งิน116,280บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาตอบ ทนพนั งานจางทั่วไปตั้งไว 864,000 บาท
1.พนั งานจางทั่วไป 4 อัตรา
(9,000 x 12) x 4 ป็น งิน432,000บาท
2.พนั งานขับรถบรรท ขยะ 1 อัตรา
9,000 x 12 ป็น งิน108,000บาท
3.พนั งานจางทั่วไปประจารถขยะ 3 อัตรา
(9,000 x 12) x 3 ป็น งิน324,000บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจาง ตั้งไว 25,848 บาท
1.ผชวยนั วิ คราะ ฯ 637 x 12 ป็น งิน7,644 บาท
2.ผชวยนั วิชา าร ษตร 612 x 12 ป็น งิน7,344 บาท
3.ผชวย จาพนั งานธร าร 518 x 12 ป็น งิน 6,216 บาท
4.ผชวย จาพนั งานพัฒนาชมชน 387 x 12 ป็น งิน4,644 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
คาครองชีพชั่วคราวพนั งานจาง ตั้งไว 124,020 บาท
พื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจางดังนี้
1.ผชวย จาพนั งานธร าร 335 x 12 ป็น งิน 4,020 บาท
2.ผชวย จาพนั งานพัฒนาชมชน2,000x12 ป็น งิน24,000บาท
3.พนั งานจางทั่วไป 4 อัตรา
(1,000 x 12) x 4 ป็น งิน 48,000 บาท
4.พนั งานขับรถบรรท ขยะ1อัตรา
1,000 x 12 ป็น งิน 12,000บาท
5.พนั งานจางทั่วไปประจารถขยะ 3 อัตรา
(1,000 x 12) x 3 ป็น งิน 36,000บาท
ตั้งจายจา งินรายได

นา : 6/41

วันที่พิมพ : 22/9/2563 13:56:03

งบดาเนินงาน

รวม

2,982,600 บาท

รวม

360,000 บาท

คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน

30,000 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารพนั งาน
วนตาบลพนั งานจางที่มาปฏิบัติราช ารนอ วลา
ตั้งจายจา งินรายได
คา ชาบาน
จานวน

270,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็นคา ชาบานพนั งาน วนตาบลผมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบฯ
ตั้งจายจา งินรายได
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ผบริ ารพนั งาน
วนตาบลผมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
ตั้งจายจา งินรายได

จานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

2,147,600 บาท

จานวน

1,177,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาจาง มาอา า มัคร ชีพ ตั้งไว 648,000 บาท
พื่อจายคาจาง มาอา า มัคร ชีพ 6 อัตรา
(9,000 x 12) x 6 ป็น งิน 648,000บาท
2.คาจาง มาพนั งาน ตั้งไว 384,000 บาท
2.1.ผชวยนั ทรัพยา รบคคล1อัตรา
9,000 x 12 ป็น งิน108,000บาท
2.2.ผชวย จาพนั งาน าธาร ขชมชน1อัตรา
9,000 x 12 ป็น งิน108,000 บาท
2.3.พนั งานขับรถยนต1อัตรา
9,000 x 12 ป็น งิน108,000 บาท
2.4.จาง วรยาม1อัตรา5,000 x 12 ป็น งิน 60,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
3.คาจาง มาบริ าร ตั้งไว 100,000 บาท
พื่อจายคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาธรรม นียม ละคาลง
ทะ บียนตาง ๆ ของคณะผบริ าร มาชิ ภา พนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง คาจาง มาคา รง ฯลฯคาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคาพิพา ษา ละรายจายอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
4.คา ชา ครื่องถาย อ าร านั งานอบต.ตั้งไว 45,600 บาท พื่อ
จาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร 1 ครื่อง
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565 นา147 ลาดับที่ 3
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น ารประชมรวม
ระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่นตลอดจน วนราช ารตาง ๆ ที่
ขามาตรวจ ยี่ยมคาใชจายใน ารจัดงานตาง ๆ ซึ่ง ป็นวัน าคัญ
ของทางราช าร ชนวันปิยม าราชวัน ฉลิมพระชนพรรษา ป็น
ตน ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 150 ลาดับที่ 11
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยงคาพา นะ คา ชาที่พั คาใชจายอื่น ๆ
ฯลฯ ใน าร ดินทางไปราช าร อบรม ัมมนาของคณะผ
บริ าร มาชิ ภา พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
โครง าร อบต. คลื่อนที่ ละประชมประชาคม มบาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจายตามโครง าร อบต. คลื่อนที่ ละประชาคม มบานฯลฯตั้ง
จายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 149 ลาดับที่ 1
โครง ารจัด าร ลือ ตั้งฯ
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ลือ ตั้งผบริ ารทองถิ่น มาชิ ภา
ทองถิ่น ละ าร ลือ ตั้งอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 150 ลาดับที่ 9
โครง าร ตรียม ารรับ ด็จฯ
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ตรียม ารรับ ด็จฯ ละคาใชจายอื่น
ที่ ี่ยวของ ับ ารฉลิมพระ ียรติ นื่องในโอ า ตาง ๆ
ตั้งจายจา งินรายได 185,162 บาทตั้งจายจา งินอด นนทั่ว
ไป 214,838 บาท
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นาที่100ลาดับที่ 31
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา ละซอม ซมวั ด ครภัณฑ ชนรถ
ยนต จั รยานยนต ครื่องถาย อ าร ครื่องปรับอา าศ ต โต๊ะ
ละคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินอื่น ๆฯลฯ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ค่าวัสดุ

รวม

240,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งาน ตาง ๆ ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ ฟ้ม ครื่องพิมพตาง ๆ ตรายาง ธงชาติ ิ่งพิมพที่
ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ละอป รณไฟฟ้าตางๆฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดงานบานงานครัว
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นวั ดงานบานงานครัว ชน ไม วาด ปลงถพื้น น้ายา
ลาง องน้า ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด ชื้อ พลิง ละ าร ลอลื่นน้ามัน ชื้อ พลิงน้ามัน
ครื่องฯลฯที่จา ป็นตอ ารปฏิบัติงานของรถยนต
รถจั รยานยนต ครื่องตัด ญา ครื่อง บน้า ละครื่องจั รของ อบ
จ.ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามขอต ลง ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ
ขียน โป ตอร ไมอัด พ ัน ี คาปริ้นภาพถาย ป้ายไวนิล ป้าย
ประชา ัมพันธ ฯลฯ ป็นตน
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดอป รณตาง ๆ ที่ใช ับ
คอมพิว ตอร ชน ตลับ มึ มึ ครื่องปริ้น ผน
บันทึ ขอมล CD ละDVD อป รณบันทึ ขอมล บบพ
พา ( ฟลซไดรฟ) ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

235,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจายคาไฟฟ้า านั งานองค ารบริ าร วนตาบล
ละคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ชน ศนยศิลปาชีพบาน า มด ฯ
ตั้งจายจา งินรายได
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

80,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท ละอิน ตอร น็ตใน านั งานองค าร
บริ าร วนตาบลรวมทั้งคาโด มนรายปี ละคาด ล ว็บไซด
ตั้งจายจา งินรายได
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คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คา
ชาตไปรษณีย ป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

5,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,124,176 บาท

รวม

1,690,176 บาท

รวม

1,690,176 บาท

จานวน

1,104,480 บาท

งินอด นนองค รป ครอง วนทองถิ่น
อด นนองค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งินอด นน อบต.บานดง ตามโครง ารศนยปฏิบัติ
ารรวมชวย ลือประชาชน อา ภอบานดง
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา150 ลาดับที1่ 3
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 1,028,400 บาท
พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 4 อัตราดังนี้
1.ผอานวย าร องคลัง 33,000 x 12 ป็น งิน 396,000 บาท
2.นั วิชา าร งิน ละบัญชี 29,680x12 ป็น งิน356,160 บาท
3. จาพนั งานจัด ็บรายได11,510x12 ป็น งิน138,120 บาท
4. จาพนั งานพั ด11,510x12 ป็น งิน138,120 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วนตาบลตั้งไว76,080 บาท
พื่อจาย งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 4 อัตราดังนี้
1.ผอานวย าร องคลัง 2,220 x 12 ป็น งิน 26,640 บาท
2.นั วิชา าร งิน ละบัญชี 2,200 x 12 ป็น งิน 26,400 บาท
3. จาพนั งานจัด ็บรายได 960 x 12 ป็น งิน 11,520 บาท
4. จาพนั งานพั ด 960 x 12 ป็น งิน 11,520 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

48,000 บาท

งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 48,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว 2 อัตรา
1. จาพนั งานจัด ็บรายได
2,000 x 12 ป็น งิน24,000 บาท
2. จาพนั งานพั ด
2,000 x 12 ป็น งิน 24,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง
1.ผอานวย าร องคลัง
3,500 x 12 ป็น งิน 42,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

423,696 บาท

-คาตอบ ทนพนั งานจาง ตั้งไว 407,400 บาท
พื่อจายคาตอบ ทนพนั งานจาง 3 อัตรา ดังนี้
1.ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได
10,600 x 12 ป็น งิน127,200บาท
2.ผชวย จาพนั งานพั ด
11,850 x 12 ป็น งิน142,200 บาท
3.ผชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี
11,500 x 12 ป็น งิน138,000บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจาง ตั้งไว 16,296 บาท
1.ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได
424 x 12 ป็น งิน 5,088บาท
2.ผชวย จาพนั งานพั ด
460 x 12 ป็น งิน 5,520 บาท
3.ผชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี
474 x 12 ป็น งิน 5,688บาท
ตั้งจายจา งินรายได
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

72,000 บาท

รวม

434,000 บาท

รวม

146,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจาง ละควบคม
งานฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได
คา ชาบาน
จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานพนั งาน วนตาบล ตั้งจายจา งินรายได
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาครองชีพพนั งานจาง 3 อัตรา
1.ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได
2,000 x 12 ป็น งิน24,000บาท
2.ผชวย จาพนั งานพั ด
2,000 x 12 ป็น งิน24,000 บาท
3.ผชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี
2,000 x 12 ป็น งิน24,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนตาบล ละผมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯตั้งจายจา งินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

228,000 บาท

จานวน

148,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือคาธรรม นียม ละคา
ลงทะ บียนตางๆคาใชจายใน ารดา นิน ารตามคาพิพา ษา คา
จาง มาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งา ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม
บรรทัด ตรายาง บบพิมพ ารจัด ็บภาษี ใบ ร็จรับ งิน มด
งิน ด รับ-จาย ป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน ป้ายไวนิล ป้าย
ประชา ัมพันธ ป็นตน ตั้งจายจา งินรายได
วั ดคอมพิว ตอร

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือ ขาอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ตั้งจายจา งินรายได
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องพิมพ ครื่องอัด า นา
ละครภัณฑ านั งานอื่นๆฯลฯตั้งจายจา งินรายได
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออป รณตาง ๆที่ใช ับ ครื่องคอมพิวพ ตอร
ชนตลับ มึ มึ ครื่งพิมพ ผนบันทึ ขอมล(CD DVD)อป รณ
บันทึ ขอมล บบพ พา( ฟลซไดรฟ)ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได

จานวน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

789,120 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

769,120 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

769,120 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

285,120 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายศนยอา มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
นา 96 ลาดับที่ 9
โครง ารอบรมยา พติด ยาวชน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจายคาจาง มาพนั งานดับ พลิงจานวน 3 อัตรา
(9,000 x 12) x 3 = 324,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ัน ละ ไขอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล
พื่อจาย ป็นคาใชจายลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ละ ทศ าลอื่น ๆ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 103 ลาดับที่ 9
โครง ารฝึ อบรม จา นาที่ ชีพ อบต.วังทอง First Responder
(FR)
พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรม จา นาที่ ชีพ อบต.วังทอง ตั้งจายจา
งินรายได ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 102 ลาดับที่ 3
โครง ารศนยอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.ตชต.)

พื่อจาย ป็นคาจัดอบรมยา พติด ยาวชนในตาบล ละรายจายอื่น
ที่ ี่ยว นื่อง ับ าร ไขปัญ ายา พติด ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 100 ลาดับที่ 30
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอบานดง
โครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติดลดปัญ าอาชญา รรม
ละจัดระ บียบ ังคม ตั้งจายจา งินรายได
แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตาบล2อัตราตั้งไว798,480บาท
1.ผอานวย าร อง ารศึ ษาฯ
36,860 x 12 ป็น งิน 442,320 บาท
2.นั วิชา ารศึ ษา
29,680 x 12 ป็น งิน 356,160 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
พื่อจาย งิน ดือนพนั งานครตั้งไว 3,024,640 บาท10 อัตรา
1.73-3-08-2225-611
26,800 x 12 ป็น งิน 321,600 บาท
2.73-3-08-2225-612
26,270 x 12 ป็น งิน 315,240 บาท
3.73-3-08-2225-613
27,000 x 12 ป็น งิน 324,000 บาท
4.73-3-08-2225-614
26,350 x 12 ป็น งิน 316,200 บาท
5.73-3-08-2225-615
25,190 x 12 ป็น งิน 302,280 บาท
6.73-3-08-2225-616
26,230 x 12 ป็น งิน 314,760 บาท
7.73-3-08-2225-617
26,230 x 12 ป็น งิน 314,760 บาท
8.73-3-08-2225-618
26,230 x 12 ป็น งิน 314,760 บาท
9.73-3-08-2225-619
20,080 x 12 ป็น งิน 240,960 บาท
10.73-3-08-2225-620
21,690 x 12 ป็น งิน 260,280 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
-คาปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 53,040 บาท
1.ผอานวย าร อง ารศึ ษา 2,220 x12 ป็น งิน26,640 บาท

รวม

7,102,944 บาท

รวม

5,799,504 บาท

รวม

5,799,504 บาท

จานวน

4,076,484 บาท
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2.นั วิชา ารศึ ษา 2,200x12 ป็น งิน26,400 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาปรับปรง งิน ดือนพนั งานคร 200,124 บาท 10 อัตรา
1.73-3-08-2225-611 จานวน 1,812 x 12 ป็น งิน 21,744 บาท
2.73-3-08-2225-612 จานวน 1,812 x 12 ป็น งิน 21,744 บาท
3.73-3-08-2225-613 จานวน 1,812 x 12 ป็น งิน 21,744 บาท
4.73-3-08-2225-614 จานวน 1,776 x 12 ป็น งิน 21,312 บาท
5.73-3-08-2225-615 จานวน 1,367 x 12 ป็น งิน 16,404 บาท
6.73-3-08-2225-616 จานวน 1,776 x 12 ป็น งิน 21,312 บาท
7.73-3-08-2225-617 จานวน 1,776 x 12 ป็น งิน 21,312 บาท
8.73-3-08-2225-618 จานวน 1,812 x 12 ป็น งิน 21,744 บาท
9.73-3-08-2225-619 จานวน 1,367 x 12 ป็น งิน 16,404 บาท
10.73-3-08-2225-620จานวน1,367 x 12 ป็น งิน 16,404 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย งินประจาตา นงใ พนั งาน วนตาบล
3,500 x 12 ป็น งิน 42,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะครชานาญ าร
(3,500 x 12) x 7 ป็น งิน 294,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

294,000 บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง
-คาตอบ ทนพนั งานจาง ตั้งไว 225,960 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง
ผชวยนั วิชา ารศึ ษา 18,100 x 12 ป็น งิน 217,200 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจางตั้งไว 8,760บาท
พื่อจาย ป็นคาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจาง
ผชวยนั วิชา ารศึ ษา 730 x 12 ป็น งิน 8,760 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาตอบ ทนผชวยครผด ล ด็ ตั้งไว 1,081,680 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผชวยครผด ล ด็
1.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 13,430 x 12 ป็น งิน 161,160 บาท
2.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 13,290 x 12 ป็น งิน 159,480 บาท
3.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 12,560 x 12 ป็น งิน 150,720 บาท
4.ผช.คร ศพด.วัด ามัคคีฯ 13,160 x12 ป็น งิน157,920 บาท
5.ผช.คร ศพด.วัด ามัคคีฯ 13,160 x 12 ป็น งิน 157,920 บาท
6.ผช.คร ศพด.วัง มบัติ 13,290 x 12 ป็น งิน 159,480 บาท
7.ผช.คร ศพด.บาน า มด11,250 x12 ป็น งิน 135,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
-คาปรับปรงคาตอบ ทนผชวยครผด ล ด็ ตั้งไว 43,680 บาท
พื่อจายคาปรับปรงคาตอบ ทนผชวยครผด ล ด็
1.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 540 x 12 ป็น งิน 6,480 บาท
2.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 540 x 12 ป็น งิน 6,480 บาท
3.ผช.คร ศพด.วัดโนน วาง 510 x 12 ป็น งิน 6,120 บาท
4.ผช.คร ศพด.วัด ามัคคีฯ 530 x 12 ป็น งิน 6,360 บาท
5.ผช.คร ศพด.วัด ามัคคีฯ 530 x 12 ป็น งิน 6,360 บาท
6.ผช.คร ศพด.วัง มบัติ 540 x 12 ป็น งิน 6,480 บาท
7.ผช.คร ศพด.บาน า มด 450 x 12 ป็น งิน 5,400 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

1,351,320 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

35,700 บาท

รวม

1,265,140 บาท

รวม

128,000 บาท

คา ชาบาน

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,052,140 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยงคาพา นะ คา ชาที่พั คาใชจายอื่น ๆ
ฯลฯ ใน าร ดินทางไปราช าร อบรม ัมมนาของ พนั งาน วน
ตาบล พนั งานคร พนั งานจาง ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได
คาพวงมาลัย ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา ผาประดับ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวผชวยครผด ล ด็
1.ผช.ครศพด. 725 x 12 ป็น งิน 8,700 บาท
2.ผช.ครศพด. 125 x 12 ป็น งิน 1,500 บาท
3.ผช.ครศพด. 125 x 12 ป็น งิน 1,500 บาท
4.ผช.ครศพด. 2,000 x 12 ป็น งิน 24,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนตาบล ละผมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือคาธรรม นียม ละคา
ลงทะ บียนตางๆคาใชจายใน ารดา นิน ารตามคาพิพา ษา คา
จาง มาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลาผา
ประดับต ตง ไฟประดับ ป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาบริ าร ถานศึ ษาโดยมีรายละ อียดดังนี้
-คาอา าร ลางวัน ตั้งไว 578,200 บาท พื่อจัด รรใ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ จานวน 118 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 245
วัน ตามจานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563 ดังนี้
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดโนน วาง
(58 x 20) x 245 ป็น งิน 284,000 บาท
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดป่าคา จริญ
(20 x 20) x 245 ป็น งิน 98,000 บาท
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด ามัคคี จริญธรรม
(16 x 20) x 245 ป็น งิน 78,400 บาท
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน า มด
(11 x 20) x 245 ป็น งิน 53,900 บาท
5.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวัง มบัติ
(13 x 20) x 245 ป็น งิน 63,700 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 119 ลาดับที่ 16
-คา ื่อ าร รียน าร อน ตั้งไว 200,600 บาท
ละ ครื่อง ลน ริมพัฒนา าร ด็ พื่อจัด รรใ ศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน118คนๆ ละ 1,700 บาท
ตามจานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563 ดังนี้
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดโนน วาง
58 x 1,700 ป็น งิน 98,600 บาท
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดป่าคา จริญ
20 x 1,700 ป็น งิน 34,000 บาท
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด ามัคคี จริญธรรม
16 x 1,700 ป็น งิน 27,000 บาท
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน า มด
11 x 1,700 ป็น งิน 18,700 บาท
5.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวัง มบัติ
13 x 1,700 ป็น งิน 22,100 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 120 ลาดับที่ 20

จานวน

912,140 บาท
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-คาใชจาย า รับ นับ นน ารจัด ารศึ ษาตั้งไว133,340บาท
ชนคา นัง ือ รียน,คาอป รณ าร รียน,คา ครื่อง บบนั รียน,คา
ิจ รรมพัฒนาผ รียน
พื่อจัด รรใ ศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน118คนๆละ1,130บาท
ตามจานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563 ดังนี้
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดโนน วาง
58 x1,130 ป็น งิน 65,540 บาท
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดป่าคา จริญ
20 x1,130 ป็น งิน 22,600 บาท
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด ามัคคี จริญธรรม
16 x 1,130 ป็น งิน 18,080 บาท
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน า มด
11 x 1,130 ป็น งิน 12,430 บาท
5.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวัง มบัติ
13 x 1,130 ป็น งิน 14,690 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โครง ารอบรม ารผลิต ื่อพัฒนาบคลา ร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรม ารผลิต ื่อพัฒนาบคลา ร
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 126 ลาดับที่ 45
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอม
ซม ทรัพย ิน วั ด ครภัณฑ ชนซอม ซมอาคาร ศพด. ครื่อง
ปรับอา าศฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

85,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ไมบรรทัด ตรายาง ยางลบ ธง ระดาษไข
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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วั ดงานบานงานครัว

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด ครื่องใช ชน จาน ชาม วน้า
ไม วาด ป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน
ป้ายไวนิล ป้ายประชา ัมพันธ ป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

38,300 บาท

รวม

38,300 บาท

จานวน

11,000 บาท

คาจัดซื้อ ครื่องปริ้น ตอร

จานวน

4,300 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มี พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร

จานวน

23,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดอป รณตาง ๆ ชน ตลับ มึ มึ
ครื่องปริ้น ผนบันทึ ขอมล CD ละ DVD อป รณบันทึ ขอมล
บบพ พา( ฟลขไดรฟ) ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อต ล็
พื่อจัดซื้อต ล็ ็บ อ าร 2 ลัง ๆ ละ 5,500 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ครภัณฑคอมพิว ตอร

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร
คณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.6 GHz ละ
มี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 6 MB
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-มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1)มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยบน ผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช นวยความจา ย จา นวยความจา ลั
ขนาดไมนอย วา 2 GB
2)มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM)ชนิดDDR4 รือดี วามีขนาดไมนอย
วา 4GB
-มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วาขนาดความจไมนอย
วา 1TB รือชนิด Solid StateDriveขนาดความจไมนอย
วา120GBจานวน1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน(Internal) รือภาย
นอ (External)จานวน1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วาจานวนไมนอย วา1ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ ละ มา
-มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2562
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565 นา161 ลาดับที่ 35
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,856,498 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,063,498 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,063,498 บาท

จานวน

1,063,498 บาท

คาอา าร ริม (นม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563 13:56:03

คาอา าร ริมนมศนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว 226,116 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริมนมศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 118
คน ๆ ละ7.37 บาท 260 วันตามยอด ด็ ณวันที่ 10
มิถนายน 2563
ภาค รียนที่ 2/2563
1.ศพด.วัดโนน วาง(58 x 7.37) x 130 ป็น งิน 55,570 บาท
2.ศพด.วัดป่าคา จริญ(20 x 7.37) x 1300 ป็น งิน 19,162 บาท
3.ศพด.วัด ามัคคีฯ(16 x 7.37) x 130 ป็น งิน 15,330 บาท
4.ศพด.บาน า มด(11 x 7.37) x 130 ป็น งิน 10,540 บาท
5.ศพด.บานวัง มบัติ(13 x 7.37) x 130 ป็น งิน 12,456 บาท
ภาค รียนที่ 1/2564
1.ศพด.วัดโนน วาง(58 x 7.37) x 130 ป็น งิน 55,570 บาท
2.ศพด.วัดป่าคา จริญ(20 x 7.37) x 1300 ป็น งิน 19,162 บาท
3.ศพด.วัด ามัคคีฯ(16 x 7.37) x 130 ป็น งิน 15,330 บาท
4.ศพด.บาน า มด(11 x 7.37) x 130 ป็น งิน 10,540 บาท
5.ศพด.บานวัง มบัติ(13 x 7.37) x 130 ป็น งิน 12,456 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 110 ลาดับที่ 17
-คาอา าร ริมนมโรง รียน พฐ.ตั้งไว 837,382 บาท
พื่อจายคาอา าร ริมนมโรง รียน พฐ.จานวน 437 คน ๆ
ละ7.37 บาท 260 วันตามยอดจานวน ด็ ณ วันที่ 10
มิถนายน 2563
ภาค รียนที่ 2/2563
1.โรง รียนชมชนวังทอง
(267 x 7.37) x 130 ป็น งิน 255,813 บาท
2.โรง รียนบาน ลา ลวง
(123 x 7.37) x 130 ป็น งิน117,847บาท
3.โรง รียนบาน า มดคา จริญ
(47 x 7.37) x 130 ป็น งิน 45,031บาท
ภาค รียนที่ 1/2564
1.โรง รียนชมชนวังทอง
(267 x 7.37) x 130 ป็น งิน 255,813 บาท
2.โรง รียนบาน ลา ลวง
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(123 x 7.37) x 130 ป็น งิน 117,847 บาท
3.โรง รียนบาน า มดคา จริญ
(47 x 7.37) x 130 ป็น งิน 45,031บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 117 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,793,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,793,000 บาท

จานวน

1,793,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
1. งินอด นนโรง รียนในตาบล ตั้งไว 1,793,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินอด นนอา าร ลางวันนั รียนในตาบล
จานวน 437 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วันตามยอด ด็ ณ
วันที่ 10 มิถนายน 2563
ภาค รียนที่ 2/2562
1.1.โรง รียนชมชนวังทอง
(267 x 20) x 100 ป็น งิน534,000บาท
1.2.โรง รียนบาน ลา ลวง
(123 x 20) x 100 ป็น งิน246,000บาท
1.3.โรง รียนบาน า มดคา จริญ
(47 x 20) x 100 ป็น งิน94,000บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ภาค รียนที่ 1/2563
1.1.โรง รียนชมชนวังทอง
(267 x 20) x 100 ป็น งิน534,000บาท
1.2.โรง รียนบาน ลา ลวง
(123 x 20) x 100 ป็น งิน246,000 บาท
1.3.โรง รียนบาน า มดคา จริญ
(47 x 20) x 100 ป็น งิน94,000 บาท
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 124 ลาดับที่ 40
2. งินอด นนโรง รียนในตาบล ตั้งไว 15,000 บาท
พื่อจายคา ิจ รรม ขาคายล ือ นตรนารีของนั รียน 3
โรง รียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
3. งินอด นนโรง รียนในตาบล ตั้งไว 15,000 บาท
พื่อจายคา ิจ รรมวัน ด็ งชาติ3 โรง รียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

510,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

280,000 บาท

วั ดงานบานงานครัว

จานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อถังขยะนาไปบริ ารประชาชนในพื้นที่
ตั้งจายจา งินรายได
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

120,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารรณรงค ละ ารป้อง ันโรค
พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารรณรงคป้อง ันโรคใน ขตตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 143 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
ที่จา ป็นตอ ารปฏิบัติงาน ชน รถบรรท ขนขยะ
รถ ชีพ ละรถน้าอ น ประ งคฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
1.วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย ตั้งไว 10,000 บาท
พื่อจายคาวั ดตาง ๆ ี่ยว ับงานวิทยาศา ตร าร พทย ชน ถง
มือยาง ออ ซิ จน นา า อนามัย าลี ผาพัน ผล น้ายาตรวจ
าร พติดในราง าย ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 132 ลาดับที่ 2
2.คาจัดซื้อน้ายา คมีพน มอ ควัน ละทรายอะ บท
ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ายา คมีพน มอ ควัน
ละทรายอะ บท ฯลฯตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 132 ลาดับที่ 7
3.คาจัดซื้อวัคชีน ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัคชี
นโรคพิษ นัขบาของ อปท.ตามโครง าร ัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบาตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จ
พระนองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี รม
พระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 144 ลาดับที่ 11
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

140,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข
พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข ม
บานละ 20,000 บาท 9 มบาน
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 141 ลาดับที่ 17
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,321,600 บาท

รวม

1,125,600 บาท

รวม

1,125,600 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

747,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 747,000 บาท
พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 2 อัตรา
1.ผอานวย าร องชาง 33,000 x 12 ป็น งิน 396,000 บาท
2.นายชางโยธา 25,190 x 12 ป็น งิน 302,280 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 2 อัตรา
1.ผอานวย าร องชาง 2,220 x 12 ป็น งิน 26,640 บาท
2.นายชางโยธา 1,840 x 12 ป็น งิน 22,080 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารชวย ลือผดอยโอ า ผ งอายผพิ าร ละผยา ไร
พื่อจาย ป็นคาชวย ลือผดอยโอ า ผ งอายผพิ าร ละผยา
ไร ชน ารมอบถงยังชีพ ละ ารชวย ลือดานอื่น ๆ ตามความ
มาะ ม ป็นตน ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 93 ลาดับที่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตาบล
1.นายชางโยธา 2,000 x 12 ป็น งิน 24,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย งินประจาตา นงใ พนั งาน วนตาบล
ผอานวย าร องชาง 3,500 x 12 ป็น งิน 42,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

264,600 บาท

-คาตอบ ทนพนั งานจางตั้งไว 261,240 บาท
พื่อจายคาตอบ ทนพนั งานจาง
1.ผชวยชางไฟฟ้า 11,500 x 12 ป็น งิน138,000 บาท
2.ผชวยนายชางโยธา 9,700 x 12 ป็น งิน116,400 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
-คาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจาง ตั้งไว 10,560 บาท
พื่อจายคาปรับปรงคาตอบ ทนพนั งานจาง
1.ผชวยชางไฟฟ้า 460 x 12 ป็น งิน 5,520 บาท
2.ผชวยนายชางโยธา 390 x 12 ป็น งิน 4,680 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

รวม

302,000 บาท

รวม

52,000 บาท

คา ชาบาน

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจาง
1.ผชวยชางไฟฟ้า2,000 x 12 ป็น งิน 24,000 บาท
2.ผชวยนายชางโยธา2,000 x 12 ป็น งิน 24,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได

นา : 31/41

วันที่พิมพ : 22/9/2563 13:56:03

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

210,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งาน ชน ระดาษ มึ
ดิน อ ปา า ตรายาง ครื่งมือ ขียน บบ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟ้า ชน ลอดไฟฟ้า ายไฟ วิ ซ
ไฟฟ้า มิ ตอรไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
วั ด อ ราง

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ราง ชน จอบ ียม ิน ปนซิ มนต
ล็ ทอพีวีชี ทอค ล. ละยางมะตอย า ร็จรป ฯลฯ ป็นตน
ตั้งจายจา งินรายได
วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ชน คา ย็บ นัง ือ ขาป นัง ือ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา
คาจาง มาบริ ารตาง ๆ
ตั้งจายจา งินรายได
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คา ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา ดินทางไปราช าร คา บี้ย ลี้ยง
คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ตั้งจายจา งินรายได
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร ระดาษพิมพรปถาย ป้ายไวนิล ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,484,000 บาท

รวม

1,484,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อ อ รางโดมประ อบฌาปน ิจวัดป่าประชาวัง ขนาด
วาง 4.00 มตรยาว 8.00 มตร ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 100 ลาดับที่ 32
โครง าร อ รางอาคารที่จอดรถ อบต. งใ ม
จานวน

490,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร ละอป รณอื่นที่ ี่ยวของ
ับคอมพิว ตอร ชน ป้นพิมพ ตลับ มึ มา ฟลซไดร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ รางโดมประ อบพิธีฌาปน ิจวัดในตาบลวังทอง

พื่อ อ รางที่จอดรถยนต ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 35.00
มตร
ทพื้น ค ล.พรอมป้ายโครง ารตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 61 ลาดับที่ 46
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล.ภายใน มบาน

จานวน

98,000 บาท

พื่อ อ รางรางระบายน้า ค ล.( า ร็จรป) ม 2 วังดารา ขนาด
วาง 0.58 มตร ลึ 0.60 มตรยาว 43.00 มตร พรอมฝา
ปิด ค ล. ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 64 ลาดับที่ 62
โครง ารขยาย ขตประปา มบาน ลา ลวง ม 3
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตประปา มบาน ทอ พีวีชี ขนาด 2
นิ้ว นา 85 มม.ยาว 1,250 มตร
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โครง ารขด จาะบอบาดาล
พื่อขด จาะบาดาล ม 4 บานคา จริญ ขนาด 6.00 นิ้ว ลึ ไม
นอย วา 60.00 มตร
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

จานวน

100,000 บาท
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โครง าร ทพื้น ค ล.รอบ มร

จานวน

486,000 บาท

พื่อ ทพื้น ค ล. รอบ มรวัดป่าประชาวัง ขนาด วาง 25.00
มตร ยาว 33.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ค ล.ไม
นอย วา 825 ตรม.
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 25612565 นา 67 ลาดับที่ 81
โครง ารปรับปรงย ระดับถนน ค ล. ม6
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรงย ระดับถนน ค ล. วาง 4.00 มตร
ยาว 45.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ค ล. ไมนอย
วา 180 ตรม.
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
โครง าร ปลี่ยนทอ มนประปา มบาน

100,000 บาท

พื่อ ปลี่ยนทอ มนประปา ม 8 บาน ลา ลวง ขนาด 2
นิ้ว นา 85 มม.ยาว 2,500 มตร
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 80 ลาดับที่ 82

จานวน
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งบเงินอุดหนุน

รวม

410,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

410,000 บาท

จานวน

410,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
1อด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาคอา ภอบานดงตั้งไว 410,000บาท
1.1โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 3 ตั้งไว 50,000บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่าวัด ลา ลวงไปรร.ชมชนวัง
ทอง ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา78 ลาดับที่ 71
1.2โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 4 ตั้งไว 60,000บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ไปนานายทย ตั้งจายจา งินอด
นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 72 ลาดับที่ 31
1.3โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 5 ตั้งไว 100,000 บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่าไปนาพอ พ็ง ตั้งจายจา งินอด
นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 81 ลาดับที่ 89
1.4โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 7 ตั้งไว 50,000 บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า วัดบญมาวา ไปวัง มบัติ
นือ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 25612565 นา 72 ลาดับที่ 31
1.5โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 7 ตั้งไว 50,000 บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า นาพอ อบไป ย ลา ลวงวัง
มบัติ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 25612565 นา 72 ลาดับที่ 31
1.6โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ม 9 ตั้งไว100,000 บาท
พื่อจายคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ย ประปาไป วยผั ไ ม
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 72 ลาดับที่ 31
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

โครง าร ิจ รรมวัน ตรี า ล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารฝึ อบรมใ ลม ตรี พื่อใ รบทบาท
นาที่ ละ พื่อ รางความ ขม ข็งในชมชน
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 97 ลาดับที่ 13
โครง ารวันผ งอาย

จานวน

100,000 บาท

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารวันผ งอายตาบลวังทอง ชน ารจัด
ิจ รรม รดน้าดา ัวผ งอาย ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 92 ลาดับที่ 5
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ีฬาตานยา พติด (วังทอง ม )
พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร ขงขัน ีฬาตานยา พ
ติด ยาวชน ประชาชน
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 129 ลาดับที่ 6
ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พื่อจาย ป็นคาวั ด ีฬา ชน ล ฟตบอล วอล ลยบอล ตระ
รอ ล ปตอง ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
1.อด นนโรง รียนภายในตาบล ตั้งไว 10,000 บาท
พื่ออด นน าร ขงขัน ีฬา ลมโรง รียนภายในตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 125 ลาดับที่ 42
2.อด นนโรง รียนภายในตาบล ตั้งไว 15,000 บาท
พื่ออด นน าร ขงขัน ีฬา ีภายในโรง รียน
3 โรง รียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 129 ลาดับที่ 41
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารประ พณี ง รานต
พื่อจาย ป็นคาใชจายงานประ พณี ง รานต ชน อา าร ที่ยง
อา ารวาง คาจัด ถานที่ จัดขบวน นาง ง รานต
ละคาดา นิน ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
นา 134 ลาดับที่ 8
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โครง าร ง ริมงานวัฒนธรรม

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

38,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

38,400 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

28,400 บาท

จานวน

28,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร ง ริมวัฒธรรม
คณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
นา 133 ลาดับที่ 2

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอบานดง ตั้งไว 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินอด นนตามโครง ารพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประ พณี ละงานศา นพิธี ตั้งไว 20,000 บาท
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 94 ลาดับที่ 17
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ง ริม นับ นน ารดา นินงานศนยถายทอด ทคโนโลยี
ทาง าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาบริ ารศนยถายทอด ทคโนโลยีทาง าร ษตร
ละ ง ริม นับ นนดาน าร ษตรดังนี้
-คาตอบ ทนคณะ รรม ารศนย
(12 x 100) x 18 ป็น งิน 21,600 บาท
-คาวั ด 6,800 บาท ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 82 ลาดับที่ 4
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

โครง ารคลอง วยน้าใ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารตามโครง ารคลอง วยน้าใ ในตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 107 ลาดับที่ 12
โครง ารปรับปรงภมิทัศนภายในตาบล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรงภมิทัศนภายในตาบล ละปรับปรง
ทัศนียภาพทาความ ะอาด นทาง าย ลั ในตาบล
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 132 ลาดับที่ 25
โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ
จานวน

20,000 บาท

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด คมี าร ษตร
ชน พันธพืช ารป้อง าจัดศัตรพืช ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารปล ตนไมภายในตาบล ละรายจาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 106 ลาดับที่ 3
โครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรม
ราช มารี
พื่อดา นินโครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราช
ดาริฯ ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 108 ลาดับที่ 3

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

824,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

824,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

304,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาผจดมาตรวัดน้าประปา ตั้งไว 204,000 บาท
- ม 4,5 จานวน 2 อัตรา
(2,000 X 12) X 2 ป็น งิน 48,000 บาท
- ม 3,8 จานวน 2 อัตรา
(2,000 X 12) X 2 ป็น งิน 48,000 บาท
- ม 2,6,7,9 จานวน 1 อัตรา
90,000 x 12 ป็น งิน 108,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบารงรั ษาซอม ซม ิจ ารประปา
มบานที่อยในความรับผิดชอบ อบต.วังทอง
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ค่าวัสดุ
วั ดอื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดอป รณตาง ๆ ี่ยว ับงานประปา
ชน ารคลอรีน าร ม ปนขาว ทราย ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ิจ ารประปา มบานในความรับผิดชอบ
ของ อบต.วังทอง ตั้งจายจา งินรายได
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,090,534 บาท

รวม

10,090,534 บาท

รวม

10,090,534 บาท

จานวน

192,781 บาท

1.1 งิน มทบ องทนประ ัน ังคม ตั้งไว 134,782 บาท
พื่อจาย มทบ องทนประ ัน ังคมพนั งานจางภาร ิจ10 อัตรา
พนั งานจางทั่วไป 8 อัตราในอัตรารอยละ 5 %ของคาตอบ
ทน ตั้งจายจา งินรายได
1.2 งิน มทบ องทนประ ัน ังคม ตั้งไว 58,053 บาท
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคมของผชวยครผด ล
ด็ 7 อัตรา ในอัตรารอยละ 5 %ของคาตอบ ทน
ตั้งจายจา งินรายได
งิน มทบ องทน งินทด ทน
จานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขา องทน งินทด ทน ป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2
ตั้งจายจา งินรายได
บี้ยยังชีพผ งอาย
พื่อจาย บี้ยยังชีพผ งอาย
-อาย 60-69 ปี 591 คน ๆ ละ 600 บาท/ ดือน
(591 x 600) x 12 ป็น งิน 4,255,200 บาท
-อาย 70-79 ปี 222 คน ๆ ละ 700 บาท/ ดือน
(222 x 700) x 12 ป็น งิน 1,864,800 บาท
-อาย 80-89 ปี 84 คน ๆ ละ 800 บาท/ ดือน
(84 x 800) x 12 ป็น งิน 806,400 บาท
-อาย 90 ปีขึ้นไป 12 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ ดือน
(12 x 1,000) x 12 ป็น งิน 144,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 92 ลาดับที่ 3

จานวน

7,070,400 บาท
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

2,232,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผพิ าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ังคมใ คน
พิ าร รือทพพลภาพจานวน 195 คน ๆ ละ 800 บาทตอ ดือน
ละ 30 คน ๆ ละ 1,000 บาทตอ ดือน ตั้งจายจา งินอด นนทั่ว
ไป ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 92 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพผป่วย อด
จานวน

130,000 บาท

บี้ยยังชีพผป่วย อด ตั้งไว 120,000 บาท พื่อจาย บี้ยยังชีพผ
ป่วย อด จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท/ ดือน(20 x 500) x 12
ป็น งิน 120,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 92 ลาดับที่ 4
โครง าร นับ นน ฉลิมพระ ียรติชวย ลือผป่วย อด
ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร นับ นน ฉลิมพระ
ียรติชวย ลือผป่วย อด
ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 92 ลาดับที่ 4
ารองจาย
จานวน

167,449 บาท

พื่อจายใน รณีที่จา ป็น รงดวนตามอานาจ นาที่ขององค าร
บริ าร วนตาบลตั้งจายจา งินรายได
รายจายตามขอผ พัน
โครง ารอด นน องทนประ ัน ขภาพ

จานวน

102,895 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นน องทนประ ัน ขภาพรอยละ40ของยอด
งบประมาณทีไดรับ ารจัด รร
ตั้งจายจา งินรายได
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

185,009 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่นคานวณจา ประมาณ ารรายรับ ฯองค ารบริ าร วนตาบล
คานวณในอัตรารอยละ 1
ตั้งจายจา งินรายได

