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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
อา ภอ

พธิไชย จัง วัด อน น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,191,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,870,860 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,123,900 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
จานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 244,800 บาท ละ งิน าตอบ ทนราย ดือนรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตรา ๆ
ละ 11,220 บาท/ ดือนจานวน 12 ดือน ป็น
งิน 269,280 บาท
งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
ละ งิน าตอบ ทนประจาตา นงรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท / ดือน จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,120 บาท
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งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จานวน

2,059,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท ละ งิน าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง
บริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน จานวน 12
็น งิน 21,120 บาท
งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง
บริ าร วนตาบล

วน

าร
ดือน ป
าร

- พื่อจาย ป็น
งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
งิน าตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
งิน าตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 20 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 1,728,000 บาท
งิน าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,379,980 บาท

จานวน

5,079,420 บาท

1. พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดือน านั ปลัด, นวยตรวจ อบภาย
ใน) ป็น งิน 3,020,160 บาท จานวน 8 อัตรา ได้ ปลัด อบต
. รองปลัด อบต. ัว น้า านั ปลัด นั วิชา ารตรวจ อบภาย
ใน นิติ ร นั ทรัพยา รบุ ล นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน นั
จัด ารงานทั่วไป ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
2. พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดือน อง ลัง) ป็น งิน 2,059,260 บาท ใ ้
พนั งาน วนตาบล จานวน 6 อัตรา ได้ ผ้อานวย าร อง
ลัง นั วิชา าร งิน ละบัญชี จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี นั
วิชา ารจัด ็บรายได้ นั วิชา ารพั ดุ จ้าพนั งานพั ดุ ตาม
นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
งินประจาตา นง
จานวน

210,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง จานวน 4 อัตรา ได้ งินประจา
ตา นง ปลัด อบต. รอง ปลัด อบต. ัว น้า านั ปลัด ผ้อานวย
าร อง ลัง ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
าจ้างล จ้างประจา
จานวน

240,480 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น าจ้าง ละ งินปรับปรุง าจ้าง
ล จ้าง ประจา จานวน 1 อัตรา ได้ จ้าพนั งานธุร าร ตาม
นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

718,080 บาท

1. พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2
อัตรา ได้ นั ารภาร รง านั ปลัด) ละ นงานทั่วไป อง
ลัง) จานวน 12 ดือน ป็น งิน 216,000.- บาท
2. พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3
อัตรา ได้ พนั งาน ับรถยนต านั ปลัด) ผ้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร านั ปลัด) ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ อง ลัง) จานวน 12
ดือน ป็น งิน 502,080 บาท ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ าร
งานบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

48,000 บาท

1. พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ได้ พนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตา นง นั ารภาร รง านั ปลัด) ละ
นงานทั่วไป อง ลัง) ป็น งิน 24,000.- บาท จานวน 12 ดือน
ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ตา นง พนั งาน
ับรถยนต ป็น งิน 24,000.- บาท จานวน 12 ดือน ตาม นัง ือ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งินอื่นๆ
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนราย ดือนตา นงปลัดอง ารบริ าร
วนตาบลซับ มบรณ ดือน
ละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ า
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน

รวม

2,746,960 บาท

รวม

466,680 บาท

จานวน

231,680 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ าร ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่
ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ัง ัด านั ปลัด
ละ อง ลัง ใน รณีที่ต้องปฏิบัติงาน รงดวน รือจา ป็นนอ วัน
รือ วลาราช าร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า ชาชื้อบ้าน รือ าผอนชาระ งิน ้ อง
พนั งาน วนตาบล ัง ัด านั ปลัด ละ อง ลัง ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมภถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

85,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตาบล านั ปลัด ละ อง ลัง) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา
ละ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,306,280 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียมตาง ๆ ชน าฤชาอา ร าธรรม นียม
ศาล าธรรม นียมรังวัดที่ าธารณประ ยชน ใบ าร้องตาง ฯลฯ
า ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตาง ๆ

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารจัดทาป้าย ผนใบ
ปลิว ป ตอร ป้ายไวนิล ป้ายประชา ัมพันธ ิ่งพิมพตาง ๆ
าจ้าง รงงาน จานวน 2 อัตรา

จานวน

168,960 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงาน นงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา วัน
ละ 325 บาท รือ ดือนละ 7,040 บาท จานวน 12 ดือน ตั้ง
ไว้ 168,960 บาท
ฐานอานาจ อ้างตามที่ รม.มีมติ ็นชอบตาม ณะ รรม าร า
จ้าง ชุดที่ 20 รื่อง อัตร าจ้าง ั้นต่า
าจ้าง มาจัดทา ละด ล ว็ปไซด

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารจัดทา ปรับปรุง รือปรับปรุง
ว็ปไซต รือ าจ้างตาง ๆ อัน ี่ยว ับ ารจัดทา รือด ล ว็ปไซต
าจ้าง มาบริ าร
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ชน าจ้าง มาบริ ารถาย
อ าร ย็บ ลม ้า ลม าจ้าง มาบริ ารบุ ล าจ้าง าจัด
ิ่งปฏิ ล ฯลฯ
า ชา รื่องถาย อ าร
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร พื่อบริ าร
ประชาชน จานวน 1 รื่อง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล า
ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภา ประชุม ณะ รรม าร ณะ
อนุ รรม ารตาง ๆ ละ าใช้จายใน ารจัด ปิด รง ารตาง ๆ
าจัดนิทรรศ าร ารประ วด ฯลฯ

จานวน

35,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

จานวน

120,000 บาท

น้า : 8/61
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าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

268,320 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ลือ ตั้ง ององ าร
บริ าร วนตาบลซับ มบรณ ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ ้
วามรวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารณรง รือ ารใ ้ ้อมล
าว าร ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวม
ทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผ้ ทนราษฎร ละ รือ มาชิ
วุฒิ ภา ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ า
วั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร
ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชา
อุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า อง
มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร าป้ายประชา
ัมพันธ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
3) ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 87 ้อ ลาดับที่ 2)
าใช้จายในงานรัฐพิธี
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายดังตอไปนี้
1. าใช้จายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
2. าพานพุมดอ ไม้ พานประดับพุมดอ ไม้ พานพุม งิน พุม
ทอง รวยดอไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ รือพวง
มาลา า รับวางอนุ าวรีย รือใช้ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติในว ร า ตาง ๆ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

รง ารปรับปรุงภมิทัศน น้าที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบลซับ จานวน
มบรณ
พื่อ ป็น าใช้จายใน รง ารปรับปรุงภมิทัศน น้าที่ทา าร
อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 108 ลาดับที่ 3)
รง ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน พื่อ ง ริมพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร จานวน
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมศึ ษาด
งาน พื่อ ง ริมพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งาน
จ้าง ละผ้ ัง ต ารณ ององ ารบริ าร วนตาบลซับ
มบรณ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ
า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า
ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารด
งาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าที่พั าป้าย รง าร าใช้จายอื่นที่
จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 89 ลาดับ
ที่ 1)

น้า : 9/61

30,000 บาท

300,000 บาท

น้า : 10/61
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รง ารวันท้องถิ่นไทย
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ิจ รรมวันท้องถิ่นไทย าจัด
นิทรรศ าร าพานพุมดอ ไม้ าพวงมาลา ละ าใช้จายอื่น ๆ
พื่อราลึ ถึงพระม า รุณาธิ ุณ งพระบาท ม ด็จพระจุล
จอม ล้าฯ รัช าลที่ 5 ที่ได้ ริ่มต้น อง ระจายอานาจ าร
ป รองในระบอบประชาธิปไตย ละ ริม ร้าง วามรั วาม
ามั ี วาม ัมพันธอันดี ละ ารมี วนรวม องบุ ลา ร
ใน อปท.
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 108 ้อ 3)

จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

รง าร ริม ร้าง ุณธรรมจริยธรรม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต ณะผ้ จานวน
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล
ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ริม ร้าง ุณธรรม
จริยธรรม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา
ละพนั งานจ้าง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณใน ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร าใช้จาย
อื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร ป็นไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 105 ลาดับ
ที่ 2)
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑ พื่อใ ้ใช้งานได้ดี
ดัง ดิม ชน รื่อง อมพิว ตอร รื่องพิมพดีด รื่อง
ปริ๊น ตอร รถยนต รถจั รยานต รื่องปรับ
อา าศ ต้ ตะ อุป รณ รื่องใช้ตาง ๆ อุป รณ รื่องใช้ านั
งาน ฯลฯ

น้า : 11/61

20,000 บาท

150,000 บาท

น้า : 12/61
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ค่าวัสดุ

รวม

510,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทตาง ๆ ชน รื่อง
ียน ระดาษ ดิน อ ปา า ตรายาง ธงชาติ ธง ัญญาลั ษณ
ตางๆ พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ชน อุป รณ ี่ยว ับ าร
ื่อ าร อุป รณไฟฟ้าตางๆ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงาน รัว ชน ถาด ้ว น้ายา
ล้าง ้องน้า น้ายาถพื้น ไม้ วาด ไม้ถพื้น น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน ฯลฯ
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงาน อ ร้าง ชน ใบตัด ล็ ใบ ิน จีย
ใบ ลื่อย ซยนต ลวด ชื่อม อิฐ ิน ปน ทราย ไม้ตางๆ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง ชน ยาง
นอ ยางใน ัว ทียน ละวั ดุอื่น ที่ใช้ ับรถยนต รถจั ยานยนต
อง อบต
ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

220,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน าซ
ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ฯลฯ า รับรถยนต วน ลาง รถจั รยานยนต วน
ลาง รถน้า อน ประ ง รื่องตัด ญ้า รื่องพน มอ
วัน ละ ลื่อย ซยนต พื่อใช้ในราช าร ององ ารบริ าร วน
ตาบลซับ มบรณ
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ พิมพ ตลับ
มึ ผนดิ มา ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ อมพิว ตอร ฯลฯ

น้า : 13/61

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

464,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า านั งาน ศนยพัฒนา ด็ ล็ ศนยปฏิบัติ
าร ้ชีพ ้ภัย ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
าบริ าร ทรศัพท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพท านั งานอง ารบริ าร วน
ตาบลซับ มบรณ มาย ล 043-040236
าบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
อา ร ทร ล อา ร ตมป าธรรม นียมใน ารยื่น บบชาระ
ภาษี าธรรม นียมใน าร อน งินผานธนา าร รณีตางๆ ละ า
จัด งธนาณัติ ฯลฯ
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ าร ละ ทร
มนา ม ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ละ าใช้บริ ารอิน
ทอร น็ต าวิทยุ ื่อ าร
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมจน
ถึงปัจจุบัน
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รง ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทา วทีประชา ม พื่อจัดทา ผน
พัฒนาท้องถิ่น พื่อจัดประชุมประชา มท้องถิ่น ประชุม ณะ
รรม าร อนุ รรม าร ณะทางานตางๆ ี่ยว ับจัดทา ผน
พัฒนาท้องถิ่น พื่อ ง ริม นับ นุน ารจัดทา ผนชุมชน ละ
ิจ รรม นับ นุน ารจัดประชา ม ผนชุมชน ารพัฒนาผ้นา
ชุมชน ร้าง รือ ายอง รชุมชน ละ นับ นุน าร ับ ลื่อน
ผนชุมชน บบบรณา าร พื่อนา ้อมลมาจัดทา ป็น ผนพัฒนา
ท้องถิ่น ละ ิจ รรม ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ รื่อง
ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าป้าย
รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทา ผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมจน
ถึงปัจจุบัน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
มีนา ม 2554 รื่อง าร นับ นุนน ยบาย าร ง ริม าร มือง
ภา พล มือง องรัฐ
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 107 ลาดับ
ที่ 3)
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบารุง ละซอม ซม รุภัณฑประ ภทตางๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ดีดัง ดิม
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งานบริหารงานคลัง

รวม

546,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

546,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

274,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ มือ ารปฏิบัติงาน ละ ้อทั ท้วง ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานด้านตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ าใช้จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
าจ้าง มาบริ าร ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดซื้อ มือ ารปฏิบัติงาน ละ ้อทั ท้วง ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน
ด้านตางๆ

พื่อจาย ป็น า ฆษณา ละ ผย พร าจ้างทาป้ายประชา
ัมพันธ ป้าย ฆษณา ใบปลิว ผนพับ ผนป้ายประชา ัมพันธ
ี่ยว ับภาษี ละประ าศ ผย พรงานจัดซื้อจัดจ้าง อง อบต
. ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
าจ้าง มาบริ ารทา อง ละบริ ารอื่นๆ

จานวน

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทา อง ละบริ ารอื่นๆ ชน จ้าง
ทาตรายาง พื่อใช้ในงานราช าร ละอื่นๆ ที่ใช้ในงานราช าร
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
าธรรม นียม อน งินธนา าร ใน าร อน งิน าลงทะ บียนฝึ อบรม จานวน
ตางๆ
พื่อจาย ป็น าธรรม นียมใน าร อน งิน าลงทะ บียนฝึ
อบรม รณีตางๆ
า บี้ยประ ันภัยรถราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทาประภันภัย า รับรถ วน
ลาง รถประจาตา นง ละรถรับรองที่อง ารบริ าร วน
ตาบลซับ มบรณได้มา ดย ารซื้อ ารรับบริจา รือได้รับ วาม
ชวย ลือ ละได้ ึ้นทะ บียน ป็น รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง
ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัดทา
ประ ันภัยทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จานวน

5,000 บาท

2,000 บาท

10,000 บาท
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รง ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 106 ลาดับที่ 1)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ที่มา
ตรวจนิ ทศงาน ละตรวจราช าร รณีตาง ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใ ้ พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง ชน าลงทะ บียนฝึ อบรม า บี้ย
ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั พื่อ ป็น ารพัฒนา
ประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ลัง ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด
็บรายได้ ารจัดทา ผนที่ภาษี ละ ารปรับปรุง ้อมล ผนที่
ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน าร งิน าร ลัง ารพั ดุ ละ าร
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี อมพิว ตอร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น e-LAAS)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
รง ารออ บริ ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารออ บริ ารจัด ็บภาษี ารวจภาษี
นอ ถานที่ ารมี วนรวม องประชาชนด้านภาษีประ ภทตาง ๆ
าป้าย รง าร าน้าดื่ม าอา าร ประจางบประมาณรายจาย
ปี พ.ศ. 2564
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอม ซมวั ดุ านั งาน อุป รณ านั
งาน รุภัณฑ านั งาน รุภัณฑยานพา นะ อง อง ลัง ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ

รวม

258,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิ่ง อง รื่องใช้ตาง ๆ ชน ระดาษ ฟ้ม
็บ อ าร ปา า ดิน อ ชัน้ วาง อง รื่อง ิด ล ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง ที่ใช้ ับรถ
จั รยานยนต ชน ยางรถจั ยานยนต ทั้งยางนอ ยางในฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ตลับ มึ รื่อง
ปริ๊น ตอร มา ียบอรด ผนดิ ฟลชไดรฟ ฯลฯ
วั ดุอื่น

จานวน

15,000 บาท

รวม

14,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
อา ร ทร ล อา ร ตมป าไปรษณีญใน าร ง ัง ือติดตอผ้
อยใน าย ียภาษี รณีตางๆ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บบพิมพ า รับใช้ในอง ารบริ าร วนตาบล
ซับ มบรณ ชน ใบอนุญาต าธรรม นียมตาง ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ ารไปรษณีย

พื่อจาย ป็น า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว
้อง านั งานอง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,131,400 บาท

รวม

867,120 บาท

รวม

867,120 บาท

จานวน

307,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ได้ จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

523,200 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุง าตอบ
ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ได้ ผ้ชวย จ้า
พนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 3 อัตรา ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จานวน 12 ดือน ตาม
นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ
าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
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งบดาเนินงาน

รวม

264,280 บาท

รวม

109,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป องอา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน อปพร.) ที่ได้รับ า ั่งใ ้ชวย นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยจา ผ้
บริ ารท้องถิ่น
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็น าตอย ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

4,800 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่
้ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

104,480 บาท

จานวน

84,480 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงาน นงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา วัน
ละ 325 บาท รือ ดือนละ 7,040 บาท จานวน 12 ดือน ตั้ง
ไว้ 84,480 บาท
ฐานอานาจ อ้างตามที่ รม. มีมติ ็นชอบตาม ณะ รรม าร า
จ้าง ชุดที่ 20 รื่อง อัตรา าจ้าง ั้นต่า ฉบับที่ 10) ซึ่งได้ประ าศ
ใ ้มีผลใช้บัง ับตั้ง ตวันที่ 1 ม รา ม 2563 ลับดับที่ 5
จานวน 14 จัง วัด อัตรา าจ้าง ั้นต่า 325 บาทตอวัน)
ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ฉบับประ าศ ละงานทั่ว
ไป ลม 136 ตอนพิ ศษ 316 ง ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน องพนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมจน
ถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า รือวิทยุ ชน อุป รณ ี่ยว ับ าร
ื่อ าร อุป รณไฟฟ้าตาง ๆ ฯลฯ
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วั ดุอื่น

จานวน

30,000 บาท

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

320,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนใน
ชวง ทศ าลปีใ ม ละ ทศ าล ง รานต ละ ฝ้าระวังอุบัติ ตุ
อง จ้า น้าที่ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือง านัน ผ้ใ ญ
บ้าน มาชิ ภา อบต. ละ จ้า น้าที่ องทางราช ารที่ ี่ยว ้อง
ละตาม า ั่งใ ้ปฏิบัติ น้าที่
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 35 ้อ 1)
าใช้จายในศนย อปพร.อบต.ซับ มบรณ
จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุจราจรในงานป้อง ัน ละ
อุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นในงานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย อง
อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายจัดจุดบริ ารประชาชนประจาจุดตรวจ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ิจ รรมตาง ๆ องศนย อปพร.อบต.ซับ
มบรณ
รง ารฝึ อบรมซั ซ้อม ผนดับ พลิงใน มบ้าน ละ รง รียนในจุด จานวน
ี่ยงใน ต อบต.ซับ มบรณ
พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารฝึ อบรมซั ซ้อม ผนดับ พลิงใน
มบ้าน ละ รง รียนในจุด ี่ยงใน ต อบต.ซับ มบรณ
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 35 ้อ 3)
รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพ ละศึ ษาดงานใ ้ ับ มาชิ อปพร. จานวน
ตาบลซับ มบรณ
พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพใ ้ ับ
มาชิ อา าม ั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน อปพร.) ตาบลซับ
มบรณ
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 35 ้อ 2)

30,000 บาท

150,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,266,440 บาท

รวม

1,824,960 บาท

รวม

1,824,960 บาท

จานวน

1,038,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละปรับปรุง งิน ดือน องพนั งาน วน
ตาบล จานวน 3 อัตรา ือ ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา ,นั
วิชา ารศึ ษา ละ ้าราช าร ร
ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธ. .2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง านวณภาระ าใช้
จายด้านบริ ารบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อานวย าร อง าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท
ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธ. .2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง านวณภาระ าใช้
จายด้านบริ ารบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งินวิทยฐานะ
จานวน

42,000 บาท

วั ดุ รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดซื้อถังดับ พลิง ล บอลดับ พลิง ละ
อุป รณที่จา ป็นในงานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยอง าร
บริ าร วนตาบลซับ มบรณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ อง รชานาญ าร จานวน 1
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
ตาม นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศนยพัฒนา ด็
ล็
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

623,280 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา
ละพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธ. .2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง านวณภาระ าใช้
จายด้านบริ ารบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

79,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3
อัตรา ละพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธ. .2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง านวณภาระ าใช้
จายด้านบริ ารบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

รวม

441,480 บาท

รวม

132,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ าร
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นัง ือ
ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร ละประ าศ ลั ณฑ าร บิ จาย า
ตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร ององ ารบริ าร วนตาบล
ซับ มบรณ
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ้าราช าร ร พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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า ชาบ้าน

จานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบล ละ ้าราช าร ร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ้ พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ บุตร องพนั งาน
วนตาบล
ตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร บิ
จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละฉบับ ้ไ
พิ่ม ติม ละตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย

รวม

209,480 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้างบริ าร ฆษณา ละ ผย พร ชน ารจ้าง มา
ทา ิ่งพิมพตางๆ ชน ป้ายไวนิล, ผนพับ, ใบปลิวตางๆ
าจ้าง รงงาน นงานทั่วไป อง ารศึ ษา
จานวน

84,480 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงาน นงานทั่วไป นงานธุร ารประจา
อง ารศึ ษา) จานวน 1 อัตราวันละ 325 บาท รือ ดือน
ละ 7,040 บาท จานวน 12 ดือน ตั้งไว้ 84,480 บาท
ฐานอานาจ อ้างตามที่ รม. มีมติ ็นชอบตาม ณะ รรม าร า
จ้าง ชุดที่ 20 รื่อง อัตรา าจ้าง ั้นต่า ฉบับที่ 9) ซึ่งได้ประ าศใ ้
มีผลใช้บัง ับตั้ง ตวันที่ 1 ม รา ม 2563 ลาดับที่ 5 จานวน 14
จัง วัด อัตรา าจ้าง ั้นต่า 325 บาทตอวัน)
ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ฉบับประ าศ ละงานทั่ว
ไป ลม 136 ตอนพิ ศษ 316 ง ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562
าจ้าง มาบริ ารตางๆ
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้างบริ าร ฆษณา ละ ผย พร

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตางๆ ชน าจ้างทาตรายาง พื่อ
ใช้ในราช าร าจ้าง มาบริ ารถาย อ าร, าจ้าง มาอื่นๆ ที่
ี่ยว ้อง ับรายจายประ ภทนี้
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลงทะ บียน
ฝึ อบรม ัมมนาตางๆ องพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ที่มา
ตรวจนิ ทศงาน ตรวจ ยี่ยมใน อ า ตางๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน รุภัณฑ านั
งาน อุป รณ ตื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ดี
ดัง ดิม
ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ รื่อง ิด
ล ฟ้ม อ าร ละอื่นๆ ที่ ี่ยว อ้ ง ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้า ละซอม ซมไฟฟ้า ละ
วิทยุใน ศนยพัฒา ด็ ล็ ฯ ละ อง ารศึ ษาศา นา ละ
วัฒนธรรม ชน อุป รณฟิว ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟ ลอดไฟฟ้า ละ
อุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ับวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ชน ไม้อัด ิน ปน ทราย ละ
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

40,000 บาท

รวม

4,749,326 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,509,326 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,046,550 บาท

จานวน

168,960 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงานผ้ชวยผ้ด ล ด็ จานวน 2 อัตรา วัน
ละ 325 บาท รือ ดือนละ 7,040 บาท จานวน 12 ดือน ตั้ง
ไว้ 168,960 บาท
ฐานอานาจ อ้างตามที่ รม. มีมติ ็นชอบตาม ณะ รรม าร า
จ้าง ชุดที่ 20 รื่อง อัตรา าจ้าง ั้นต่า ฉบับที่ 10) ซึ่งได้ประ าศ
ใ ้มีผลใช้บัง ับตั้ง ตวันที่ 1 ม รา ม 2563 ลาดับที่ 5
จานวน 14 จัง วัด อัตรา าจ้าง ั้นต่า 325 บาทตอวัน)
ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ฉบับประ าศ ละงานทั่ว
ไป ลม 136 ตอนพิ ศษ 316 ง ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562
าจ้าง รงงาน นงานทั่วไปประจาศพด.อบต.ซับ มบรณ
จานวน

84,480 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน
ดิ ปร รม ฟลชไดรซ มึ รื่องปริน ตอร ละอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง รงงาน นงานทั่วไป ผ้ชวยผ้ด ล ด็ จานวน 2 อัตรา

พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงาน นงานทั่วไปประจา ศพด.อบต.ซับ
มบรณ จานวน 1 อัตรา วันละ 325 บาท รือ ดือนละ 7,040
บาท จานวน 12 ดือน ตั้งไว้ 84,480 บาท
ฐานอานาจ อ้างตามที่ รม. มีมติ ็นชอบตาม ณะ รรม าร า
จ้าง ชุดที่ 20 รื่อง อัตรา าจ้าง ั้นต่า ฉบับที่ 10) ซึ่งได้ประ าศ
ใ ้มีผลใช้บัง ับตั้ง ตวันที่ 1 ม รา ม 2563 ลาดับที่ 5
จานวน 14 จัง วัด อัตรา าจ้าง ั้นต่า 325 บาทตอวัน)
ประ าศในราช ิจจานุ บ ษา ฉบับประ าศ ละงานทั่ว
ไป ลม 136 ตอนพิ ศษ 316 ง ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง, าพา นะ, า ชาที่พั , าลงทะ บียน
ฝึ อบรม, ัมมนาตางๆ อง ้าราช าร ร พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ละพนั งานจ้างทั่วไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ประจาปี 2564
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ประจาปี 2564 ชน าใช้จายใน ารต ตง ถานที่, งิน
รางวัลชุด าร ดงบน วที, าตอบ ทนพิธี ร, าน้า ็ง ละน้า
ดื่ม, าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม, าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารจัด ิจ รรม ละรายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ย
ได้ ตั้งไว้ ป็น งิน 100,000 บาท
ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 28 ้อที่ 1
รง ารประชุมผ้ป รองนั รียน ศพด.อบต.ซับ มบรณ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารประชุมผ้ป รองนั รียนศนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.ซับ มบรณ ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม
ที่ไม อล อฮอล าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ รง าร ละราย
จายทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 27 ้อ 2
รง ารปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ซับ มบรณ
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.ซับ มบรณ ชน าใช้จายในจัดซื้อต้นไม้ดอ ไม้
ประดับ ญ้าปพื้น ละรายจายทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 27 ้อ 3

น้า : 29/61

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

รง ารพัฒนาศั ยภาพ ณะ รรม ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็
อบต.ซับ มบรณ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารพัฒนาศั ยภาพ ณะ รรม ารศนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.ซับ มบรณ ชน าอา าร ละ รื่องดื่มที่ไม
อล อฮอล าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ รง าร ละรายจาย
ดัง ลาวทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้า 27 ้อ 1
รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

603,110 บาท

พื่อจาย ป็น
1 งิน นับ นุน าอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ องศนยพัฒนา
ด็ ล็ อบต.ซับ มบรณ จานวน 80 น ๆ ละ 20
บาท จานวน 245 วัน ป็น งิน 392,000 บาท
2 งิน นับ นุน าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบ
ต.ซับ มบรณ จานวน 80 น ๆ ละ 850 บาท จานวน 2 ภา
รียน ป็น งิน 136,000 บาท
3 งิน นับ นุน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา องศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.ซับ มบรณ า รับ ด็ ที่มีอายุตั้ง ต 3 - 5
ปี จานวน 47 นๆ ละ 1,130 บาท า นัง ือ รียน อัตรา น
ละ 200 บาท าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท า
รื่อง บบผ้ รียน อัตรา นละ 300 บาท า ิจ รรมพัฒนา
ุณภาพผ้รียน อัตรา นละ 430 บาท) ป็น งิน 53,110 บาท
4 งินอุด นุน า รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพ รที่ ัง ัด ถาน
ศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น จานวน 1
น จานวน 10,000 บาทตอ นตอปี
5 งินชวย ลือ ด็ ปฐมวัย ตาม รง ารจัด ารศึ ษา ชิงพื้นที่
พื่อ วาม มอภา ทาง ารศึ ษา จานวน 800 บาท จานวน 15
น ป็น งิน 12,000 บาท
ฐานอานาจตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 28 ้อ 4

น้า : 30/61

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

าบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,462,776 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ รื่อง ิด
ล ฟ้ม อ าร ละอื่นๆ ที่ ี่ยว อ้ ง ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ชน ลอดไฟ ายไฟ วิตช ละ
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย นิ
ปรา ฏใน ผนพัฒนา ี่ปี พ.ศ.2561-2564) น้า 66 ้อที่ 4
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงาน รัว อง ศพด.อบต.ซับ
มบรณ ชน น้ายาถพื้น น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้องน้า น้ายา
ช็ด ระจ ช้อน ้อมจาน ถ้วย น้าดื่ม า รับ ด็ ล็ ละผ้มา
ติดตอราช าร ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
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าอา าร ริม นม)

จานวน

1,262,776 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน น้ายา
อล อฮอล น้ายาฆา ชื้อ ผ้าปิดจม ถุงมือ ต้ยา ามัญ ละอื่นๆที่
ี่ยว ้อง ับวั ดุนี้
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ าร ษตร องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.ซับ มบรณ ชน ายยาง จอบ ียม ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับวั ดุ
นี้
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

1 าจัดซื้ออา าร ริม นม) ใ ้ ับ รง รียนใน ัง ัด พฐ. ใน ต
พื้นที่ อบต.ซับ มบรณ จานวน 6 รง รียน ป็น
งิน 1,090,317.80 บาท ดังนี้
1.1 รง รียนนาจานซับ มบรณ จานวน 203,117.20 บาท
1.2 รง รียนซับ ดงซาไผ จานวน 226,111.60 บาท
1.3 รง รียนบ้าน ินตั้ง จานวน 281,681.40 บาท
1.4 รง รียนบ้าน นอง ญ้าปล้อง นน วาง จานวน 182,039.00
บาท
1.5 รง รียนบ้านนาตับ ตา จานวน 88,145.20 บาท
1.6 รง รียนบ้านซับบอนซับ จริญ จานวน 109223.40 บาท
2 าจัดซื้ออา าร ริม นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ซับ
มบรณ ป็น งิน 172,458.20 บาท
ฐานอานาจตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 28
้อ 4
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบ
ต.ซับ มบรณ ชน ผนดิ ปร รม ฟลชไดรซ มึ รือ่ งปริ
น ตอร ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,240,000 บาท

จานวน

2,240,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งิน า รับ นับ นุน รง ารอา าร ลางวัน อง ด็
นั รียนใน ัง ัด พฐ.ใน ตพื้นที่อบต.ซับ มบรณ จานวน 6
รง รียน ป็น งิน 2,240,000 บาท ดังนี้
1. รง รียนนาจานซับ มบรณ จานวน 420,000 บาท
2. รง รียนซับ ดงซาไผ จานวน 468,000 บาท
3. รง รียนบ้าน ินตั้ง จานวน 584,000 บาท
4. รง รียนบ้าน นอง ญ้าปล้อง นน วาง จานวน 372,000 บาท
5. รง รียนบ้านนาตับ ตา จานวน 176,000 บาท
6. รง รียนบ้านซับบอนซับ จริญ จานวน 220,000 บาท
ฐานอานาจตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2564
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 29 ้อที่ 2
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนศนย รือ ายซับ มบรณ ที่ 20 ตาม
รง าร ้า ายล ือ องศนย รือ ายซับ มบรณ ที่ 20
จานวน 50,000 บาท
ตาม นัง ือที่ ศธ 04026.080/84 ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2563
รื่องนา ง รง าร พื่อ อรับ าร นับ นุน รง าร องศนย
รือ ายซับ มบรณ พธิไชย รง าร ้า ายล ือ องศนย
รือ ายซับ มบรณ ที่ 20
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 28 ้อ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

768,000 บาท

รวม

768,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

606,000 บาท

จานวน

576,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนอา า มั รบริบาลท้องถิ่นจานวน 2
อัตรา ๆ ละ 5,000 บาท ตอ ดือน จานวน 12 ดือน ทา น้าที่
ชวยอง รป รอง วนท้องถิ่นใน ารด ลผ้ งอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ซึ่งผาน ารอบรม ลั ตรที่ ี่ยว ับ ารด ลผ้ งอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว ตามที่ ระทรวงม าดไทย า นดไมใช จ้า
น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละไมอยภายใต้ ฎ มาย
วาด้วย าร ุ้ม รอง รงงาน ฎ มายวาด้วย รงงาน ัมพันธ ละ
ฎ มายวาด้วย ารประ ัน ัง ม ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ละ าร บิ าใช้จาย พ.ศ. 2562 นัง ือ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 ุมภาพนัธ
2563

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้างผ้ปฏิบัติงานด้าน าร พทยฉุ ฉิน ้ชีพ ้
ภัย) จานวน 12 ดือน ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิ ายน 2558
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

292,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

72,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

72,600 บาท

จานวน

66,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร าลงทะ บียบฝึ
อรบม ละ าใช้อื่นที่ ี่ยว ้อง า รับบุ ลที่ได้รับมอบ มาย
จา อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณใ ้ ป็นอา า มั ร
บริบาลท้องถิ่น
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย วชภัณฑยา
พื่อใช้ในศนย ้ชีพ ้ภัย ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ าร ทรศัพท
พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพทศนยปฏิบัติ าร ้ชีพ ้ภัยอง าร
บริ าร วนตาบลซับ มบรณ มาย ล 086-4559493
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ับ ลื่อน ัตวปลอด ร

นปลอดภัย จา ร พิษ ุนั บ้า

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รง าร ับ ลื่อน ัตวปลอด ร น
ปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารีฯ
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 30 ลาดับที่ 1)
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รง าร ารวจ ้อมล ตั ว ละ ึ้นทะ บียน ตั ว ตาม รง าร ับ
ลื่อน ัตวปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษ ุนั บ้า
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รง าร ารวจ ้อมล ัตว ละ ึ้น
ทะ บียน ัตว ตาม รง าร ับ ลื่อน ัตวปลอด ร น
ปลอดภัย จา ร พิษ ุนั บ้าตามปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารีฯ
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 30 ลาดับที่ 2)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

6,600 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ
จาน

มที่ 1 บ้านนา

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 1 บ้านนาจาน ใ ้ ับ
ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 10 บ้านซับ จานวน
จริญ
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 10 บ้านซับ จริญ ใ ้
ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 11 บ้าน
จานวน
นองไผทอง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 11 บ้าน นองไผ
ทอง ใ ้ ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)

20,000 บาท

20,000 บาท
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อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ
นอง ญ้าปล้อง

มที่ 2 บ้าน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 2 บ้าน นอง ญ้า
ปล้อง ใ ้ ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 3 บ้าน ิน
ตั้ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 3 บ้าน ินตั้ง ใ ้ ับ
ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 4 บ้านนา จานวน
ตับ ตา
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 4 บ้านนาตับ ตา ใ ้
ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 5 บ้านซับ จานวน
ดง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 5 บ้านซับ ดง ใ ้ ับ
ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 6 บ้านซาไผ จานวน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 6 บ้านซาไผ ใ ้ ับ
ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ
บอน

มที่ 7 บ้านซับ

จานวน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 7 บ้านซับบอน ใ ้ ับ
ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 8 บ้าน นน จานวน
วาง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 8 บ้าน นน วาง ใ ้
ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
อุด นุน รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 9 บ้านซับ จานวน
มบรณ

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ มที่ 9 บ้านซับ มบรณ ใ ้
ับ ณะ รรม าร มบ้าน จานวน 20,000 บาท ตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 30 ลาดับที่ 3)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ได้ นั พัฒนาชุมชน ตาม นัง ือ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ าใช้จาย
ด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

636,200 บาท

รวม

586,200 บาท

รวม

586,200 บาท

จานวน

396,000 บาท
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

190,200 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุง าตอบ
ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ได้ ผ้ชวย จ้า
พนั งานพัฒนาชุมชน ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่
้ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประ ยชน
งินอุด นุน ลา าชาดจัง วัด อน น
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลา าชาดจัง วัด อน น ตาม
รง าร นับ นุนภาร ิจ อง ลา าชาดจัง วัด
อน น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 23 ลาดับที่ 1)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

365,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

365,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

365,000 บาท

รง ารจ้าง มาบริ ารรถรับ- งใน าร ง ราะ ด็ ล็ องศพด จานวน
.อบต.ซับ มบรณ

365,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รง ารจ้าง มาบริ ารรถรับ- งใน าร ง ราะ ด็ ล็ อง
ศพด.อบต.ซับ มบรณ จานวน 365,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารรถรับ- งใน าร ง ราะ ด็ ล็
องศพด.อบต.ซับ มบรณ
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 23 ้อ
ที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,885,218 บาท

รวม

1,565,738 บาท

รวม

1,565,738 บาท

จานวน

1,088,858 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ พนั งาน
วนตาบล จานวน 3 อัตรา ได้ ผ้อานวย าร องชาง นายชาง
ยธา ละนายชางไฟฟ้า ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้ ตา นงผ้อานวย าร อง
ชาง ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

410,880 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นงผ้
ชวยนายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา งิน าตอบ ทนพนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท ตอ
ดือน จานวน 12 ดือน ตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง าร านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

รวม

1,319,480 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- าตอบ ทนบุ ล รือ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดชื้อจัดจ้าง
ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ุด ที่ 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั
ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร ละ
ประ าศ ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

15,000 บาท

รวม

779,480 บาท

จานวน

84,480 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน ผนพับ ใบ
ปลิว ป ตอร ป้ายไวนิล ผนประชา ัมพันธ ละอื่นๆ
าจ้าง มาบริ ารตรวจ อบ ุณภาพน้า
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตรวจ อบ ุณภาพน้าประปาที่อย
ใน วามด ล ละ วบ ุม ององ ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ
าจ้าง มาบริ ารตางๆ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ บุตรพนั งาน วน
ตาบล
ตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร บิ
จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติม ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารุง าร
ศึ ษา ละ า ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร นงานทั่วไป ด ล ถานี บน้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านนาตับ ตา ดือนละ 7,040 บาท จานวน 12
ดือน ตั้งไว้ 84,480 บาท
าจ้าง มาบริ าร ฆษณา ละ ผย พร

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารถาย อ าร าล้างรปถาย า ้า
ป ย็บ ลม าล้างรปถาย าจ้างทาตรายาง าจ้าง มาบริ าร
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับรายจายประ ภทนี้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียม าลงทะ บียน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- าบารุง ละซอม ซม รุภัณฑ ชน อมพิว ตอร รถยนต รถ
จั รยานยนต ล้อง รื่องปริ้น ตอร ฯลฯ
- าบารุงรั ษา ละซอม ซมถนนประ ภทตางๆ อา าร านั งาน
อา ารตางๆ ละ ิ่ง อ ร้าง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ดีดัง ดิม
ค่าวัสดุ

รวม

310,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ ปา า ดิน อ อุป รณ ียน บบ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้า ละซอม ซมไฟฟ้า ละ
วิทยุใน ตพื้นที่ อบต.ซับ มบรณ ชน อุป รณฟิว ปลั๊
ไฟฟ้า ายไฟ ลอดไฟฟ้า ละอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ับวั ดุไฟฟ้า
ละวิทยุ
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

140,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ฯลฯ ชน ้อน ลื่อย ตะป ยาง
มะตอย
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
ับรถจั รยานยนต ชน ยางนอ ยางใน ัว ทียน ฯลฯ
- าจัดซื้อ ผง ั้นจราจร พื่อใช้ ั้น ต อ ร้างตางๆ
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ียน
ป ตอร พ ัน ละ ี ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

40,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ พิมพ ตลับ มึ รื่อง
ปริ๊น ตอร ฮารดดิ ซอฟท วร ละอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า ถานี บน้าบ้านนาตับ ตา มที่ 4
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

225,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

225,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

225,000 บาท

จานวน

225,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
ยาย ตไฟฟ้า รงต่า
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภา า ามัญจา ีรี พื่อ
ยาย ตไฟฟ้า รงต่า ดังนี้
1. ยาย ตไฟฟ้า รงต่า บ้านซับบอน มที่ 7 ายรอบ ม
บ้าน จานวน 4 ต้น ตามประมาณ าร อง ารไฟฟ้า วน
ภมิภา ป็น งิน 60,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 44 ลาดับที่ 1)
2. ยาย ตไฟฟ้า รงต่า บ้านซับบอน มที่ 7 ไปทางนานาง
วาย บุตรราช จานวน 4 ต้น ตามประมาณ าร อง ารไฟฟ้า วน
ภมิภา ป็น งิน 60,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 44 ลาดับที่ 2)
3. ยาย ตไฟฟ้า รงต่า บ้าน นน วาง มที่ 8 ายบ้านนาง
อุไร ไปถนน 229 จานวน 2 ต้น ตามประมาณ าร อง ารไฟฟ้า
วนภมิภา ป็น งิน 30,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 45 ลาดับที่ 1)
4. ยาย ตไฟฟ้า รงต่า บ้าน นน วาง มที่ 8 ายบ้านนาย
ุทัศนไปบ้านนางย้อม จานวน 3 ต้น ตามประมาณ าร อง าร
ไฟฟ้า วนภมิภา ป็น งิน 45,000 บาท ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 45 ลาดับที่ 2)
5. ยาย ตไฟฟ้า รงต่า บ้าน นน วาง มที่ 8 จา บ้านนาย ง
จันทรไปทาง าม ย ไปบ้าน จานวน 2 ต้น ตามประมาณ าร
อง ารไฟฟ้า วนภมิภา ป็น งิน 30,000 บาท ตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 45 ลาดับที่ 3)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
รง ารอุด นุนศนยปฏิบัติ ารตอ ้ พื่อ อาชนะยา พติด อา ภอ
พธิไชย ศป.ป .อ. พธิไชย)

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ที่ทา ารป รองอา ภอ พธิ
ไชย ตาม รง ารอุด นุนศนยปฏิบัติ ารตอ ้ พื่อ อาชนะยา พ
ติด อา ภอ พธิไชย ศป.ป .อ. พธิไชย)
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 36 ้อ 1)
อุด นุนศนยอานวย ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดจัง วัด
จานวน
อน น ศอ.ป .จ. .)

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ที่ทา ารป รองจัง วัด อน น ใ ้
ศนยอานวย ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดจัง วัด
อน น ศอ.ป .จ. .) ตาม รง าร ารป้อง ัน ละ ้ไ
ปัญ ายา พติดจัง วัด อน น
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 36 ้อ 2)
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประ ยชน
อุด นุนศนยพัฒนา รอบ รัว อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ จานวน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนศนยพัฒนา รอบ รัว อง ารบริ าร วน
ตาบลซับ มบรณ
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 24 ้อ 5)

10,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

310,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

310,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ับ ลื่อน องทุน ยะ ป็นบุญในพื้นที่ 11 มบ้าน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ับ ลื่อน องทุน
ยะ ป็นบุญในพื้นที่ 11 มบ้าน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายใน
พิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละ
อุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จาย
ใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 24 ลาดับที่ 6)
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รง ารจัดตั้งศนยปรองดอง มานฉันทระดับอง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัดตั้งศนย
ปรองดอง มานฉันทระดับอง รป รอง วนท้องถิ่น ดยมี า
ใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม า
วั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าป้าย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 น้า 24 ลาดับที่ 4)

จานวน

20,000 บาท
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รง ารฝึ ทั ษะอาชีพใ ้ ับประชาชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ ทั ษะอาชีพใ ้
ับประชาชน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด
ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ
า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า
ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารด
งาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
ใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 34 ลาดับที่ 1)

จานวน

20,000 บาท
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รง ารพัฒนา ด็ ละ ยาวชนตาบลซับ มบรณ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนา ด็ ละ
ยาวชนตาบลซับ มบรณ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้
จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณใน ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย รง าร าใช้จาย
อื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 น้า 24 ้อ 1)

จานวน

20,000 บาท
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รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตาบลซับ มบรณ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ
ตรีตาบลซับ มบรณ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม
าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ
อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม
า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้าย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 24 ลาดับที่ 2)

จานวน

20,000 บาท
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รง ารรณรง ละ ้ไ ปัญ ายา พติด

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา
พติดในพื้นที่รับผิดชอบ อง อบต.ซับ มบรณ ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่
อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
ใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผ้ ้ารับ ารฝึ
อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 24 ้อ 3)
รง าร ง ริม ิจ รรม ด็ ละ ยาวชน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง าร ง ริม ิจ รรม ด็ ละ
ยาวชน ชน าใช้จายใน ารต ตง ถานที่, งินรางวัลชุด าร
ดงบน วที, าตอบ ทนพิธี ร, าน้า ็ง ละน้าดื่ม, าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม, าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
ิจ รรม ละรายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
- ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 28 ลาดับที่ 2)
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รง าร ง ริม ิจ รรมผ้ งอายุ

จานวน

50,000 บาท

รวม

85,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง าร ง ริม ิจ รรมผ้ งอายุ ชน า
ใช้จายใน ารต ตง ถานที่, งินรางวัลชุด าร ดงบน วที, า
ตอบ ทนพิธี ร, าน้า ็ง ละน้าดื่ม, าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม, าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
ิจ รรม
- ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 25 ลาดับที่ 2)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น
- งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ พธิไชย รง าร ง
ริม ารจัดงานประ พณี งาน ทศ าลไ ม ประ พณีผ
ี่ยว จัง วัด อน น ประจาปี 2564 ตั้งไว้ 35,000 บาท
- งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ พธิไชย รง ารจัด
งานประ พณี รงน้าพระ จ้าใ ญมง ลไชยวาน ประจาปี 2564 ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 26
้อที่ 1 ละ ้อ 2
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

411,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

411,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

331,000 บาท

จานวน

331,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น
1. รง าร ง ัน ีฬาประจาตาบลซับ มบรณ ประจาปี 2564
จานวน 231,000 บาท ชน าตอบ ทนพิธี ร, าน้า ็ง ละน้า
ดื่ม, าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม, าถ้วยรางวัล, าอุป รณ ีฬา, า
ใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด ิจ รรม ละรายจาย
ดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. รง าร ีฬา ชื่อม วาม ัมพันธ องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.ซับ มบรณ ประจาปี 2564 จานวน 50,000 บาท ชน าใช้จาย
า รับผ้ วบ ุม รือผ้ฝึ อน, าใช้จายใน ารฝึ ซ้อม, า
อุป รณ, าชุดวอรม, าชุด ีฬาพร้อมรอง ท้า ถุง ท้า, าอา าร
ละ รื่องดื่ม, าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
ิจ รรม ละรายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. รง าร งทีมนั ีฬา ้ารวม ง ัน ีฬา ับ นวยงาน
อื่น จานวน 50,000 บาท ชน าอุป รณ, าชุด ีฬา, าอา าร
ละ รื่องดื่ม, าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
ิจ รรม ละรายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 25

น้า : 55/61

วันที่พิมพ : 27/4/2564 10:14:07

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ีฬา า รับ รง ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา
ใ ้ ับ มบ้านใน ตอบต.ซับ มบรณ
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 29 ้อที่ 3
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น
1. รง าร ืบ านอนุรั ษ นบธรรม นียม ประ พณีวัน
ง รานต ประจาปี 2564 จานวน 50,000 บาท ชน าอา าร
ละ รื่องดื่มที่ไมมี อล อออล , ารับรอง, าใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
ิจ รรม ละรายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
2. รง าร ืบ านอนุรั ษ ประ พณี ลอ ทียน
พรรษา ประจาปี 2564 จานวน 50,000 บาท ชน าอา าร ละ
รื่องดื่มที่ไมมี อล อออล , ารับรอง, าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด ิจ รรม ละ
รายจายดัง ลาว ามารถถั่ว ฉลี่ยได้
ฐานอานาจระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้า 26 ้อที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,967,000 บาท

รวม

1,967,000 บาท

รวม

1,967,000 บาท

จานวน

351,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ ร้างฝายน้าล้น ายลา ้วยยางนานาย
จาน มที่ 1

รร บ้านนา

พื่อจาย ป็น า รง าร อ ร้างฝายน้าล้น ลา ้วยยางนานาย
รร บ้านนาจาน มที่ 1 บบรถ ้ามได้ นาดดา นิน
าร ว้าง 4.00 มตร ยาว 22.00 มตร พร้อมติดตั้งป้าย
รง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบที่ อบต.ซับ
มบรณ า นด ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 57 ลาดับที่ 4)
รง าร อ ร้างฝายน้าล้น มที่ 9 บ้านซับ มบรณ ลา ้วยยาง นา จานวน
นายวิชัย ปรมศิริ
พื่อจาย ป็น า รง าร อ ร้างฝายน้าล้นบ้านซับ มบรณ ม
ที่ 9 ลา ้วยยาง นานายวิชัย ปรมศิริ บบรถ ้ามได้ นาดดา นิน
าร ว้าง 4 มตร ยาว 22 มตร พร้อมป้าย รง าร 1 ป้าย ตาม
บบที่ อบต.ซับ มบรณ า นด ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 91 ลาดับที่ 2)
รง ารปรับปรุงถนนดิน ป็น อน รีต ริม ล็ บ้านซับ จริญ ม จานวน
ที่ 10 ายตอจา บ้านนายตั้ง จดทางบ้านนายปราณี
พื่อจาย ป็น า รง ารปรับปรุงถนนดิน ป็น อน รีต ริม
ล็ บ้านซับ จริญ มที่ 10 ายตอจา บ้านนายตั้ง จดทางบ้าน
นายปราณี นาดดา นิน
าร ว้าง 5 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร ลงล รังไ ล
ทาง ้างละ 0.50 มตร พร้อมป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย ตาม
บบที่ อบต.ซับ มบรณ า นด ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 94 ลาดับที่ 2)

351,000 บาท

354,000 บาท
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ปรับปรุงถนนดินล รัง ป็น อน รีต ริม ล็ บ้านนาตับ ตา มที่ 4 จานวน
จา บ้านนาย ิง - ย นาจาน ินตั้ง

441,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุงถนนดินล รัง ป็น อน รีต ริม ล็ บ้าน
นาตับ ตา มที่ 4 จา บ้านนาย ิง - ย นาจาน ินตั้ง นาด
ดา นิน าร ว้าง 5 มตร ยาว 150 นา 0.15 มตร ลงล รังไ ล
ทาง ้างละ 0.50 มตร พร้อมติดตั้งป้าย
รง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบที่ อบต.ซับ
มบรณ า นด ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 67 ลาดับที่ 3)
าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
รง ารปรับปรุงถนนดิน พื่อ าร ษตร ดย ริม ิน ลุ ผิวทาง
มที่ 3 บ้าน ินตั้ง าย ินตั้ง - วน ะออน

จานวน

470,000 บาท

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น า รง ารปรับปรุงถนนดิน พื่อ าร ษตร ดย ริม
ิน ลุ ผิวทาง มที่ 3 บ้าน ินตั้ง าย ินตั้ง - วน ะออน
นาดดา นิน าร ว้าง 4 มตร ยาว 1,500 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร รือ ริมบางตอนพร้อมปรับ ลี่ย รียบ พร้อม
ป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบที่ อบต.ซับ
มบรณ า นด ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 น้า 63 ลาดับที่ 4)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รง ารปล ต้นไม้ตาม นวพระราชดาริ
ละตาม นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ พื่อจาย ป็น าจัดชื้อต้นไม้ พันธ
ไม้ ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 น้า 104 ลาดับ
ที่ 1)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

114,480 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

114,480 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

114,480 บาท

จานวน

84,480 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร นงานด ลระบบประปา บ้านซับ
บอน-บ้านซับ จริญ จานวน 1 อัตรา ด ลระบบประปา ม
บ้าน บ้านซับบอน บ้านซับ จริญ จานวน 1 ง ดือน
ละ 7,040 บาท จานวน 12 ดือน
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน รง าร ง ริมอนุรั ษทรัพยา รทรัพยา รธรรมชาติ ละ
ิ่ง วดล้อม
อุด นุน รง าร ง ริมอนุรั ษทรัพยา รทรัพยา รธรรมชาติ
ละ ิ่ง วดล้อม
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ พธิ
ไชย รง าร ง ริมอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับที่ 3)
แผนงานการพาณิชย์

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซม อุป รณ วั ดุระบบ
ประปา มบ้าน บ้านซับ จริญ บ้านซับบอน ที่อยใน วามด ล อง
อง ารบริ าร วนตาบลซับ มบรณ จานวน 1 ง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,918,376 บาท

รวม

11,918,376 บาท

รวม

11,918,376 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

จานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทุนประ ัน ัง ม ป็นราย ดือน ใน
อัตราร้อยละ 5 อง าจ้าง องพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตาม
านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 , นัง ือที่ านั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2558
งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า งิน องทุน งินทด ทน ป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละ 0.2 อง าจ้าง ดยประมาณทั้งปี า รับ งิน มทบ
ประจาปี 2563 1 ม รา ม 2563 - 31 ธันวา ม 2563)
พระราชบัญญัติ งินทด น ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
นังง ือที่ มท 0808.2/4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
จานวน

8,444,400 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ งอายุ ดยใช้ฐาน ้อมลจานวนผ้ งอายุ
ตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ้ งอายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

2,253,600 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพ นพิ าร ดยใช้ฐาน ้อมลจานวน น
พิ าร ตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพ นพิ าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด พื่อ ง ราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย
อด ที่ พทยได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ล้ว ละมี วาม ป็นอย
ยา จน รือถ ทอดทิ้ง าดผ้อุป าระด ล ไม ามารถประ อบ
อาชีพ ลี้ยงจน องได้ ดยผ้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพ น
ละ 500 บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ารองจาย
จานวน

729,208 บาท

พื่อจาย ป็น ารป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดร้อน องประชาชน
ที่ ิดจา าธารณภัยตางๆ ชน ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ า
อุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ล้ง ภัย นาว อั ีภัย
ละไฟป่า ละ ารดา นิน าร รณีฉุ ฉิน ี่ยว ับ
อุบัติภัย าธารณภัย ประ ภทตางๆ รือ ตุที่ต้องบรร ทา วาม
ดือดร้อน องประชาชน ดย วนรวม รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย
ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วน
รวม ใ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎา ม 2559 ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2545 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 ม รา ม 2558 นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 ิง า ม 2558 นัง ือ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที่ 8 มีนา ม 2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
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รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพระดับท้องถิ่น ป ช.) ตาบล
ซับ มบรณ

จานวน

112,248 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพระดับท้อง
ถิ่น ป ช.) ตาบลซับ มบรณในอัตราร้อยละ 40 อง งินที่ได้รับ
จัด รรจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ
ประ าศ ลั ณฑ ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่อง ลั ณฑ
พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทอ้งถิ่น รือพื่น
ที่ พ.ศ. 2561 ้อ 8
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น บท.)
จานวน

203,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น บท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2562

