
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว

อําเภอ สันปาตอง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,870,320 บาท

งบบุคลากร รวม 3,799,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน นายก อบต. และรอง
นายก อบต. จํานวนเงิน 514,080.-บาท
        - ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายก อบต., รองนายก อบต., ประธานสภา อบต
., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต. และ เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. และ
รองนายก อบต. จํานวน 42,120.-บาท
        - ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายก อบต., รองนายก อบต., ประธานสภา อบต
., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต. และ เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต
. จํานวนเงิน 42,120.-บาท
        - ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายก อบต., รองนายก อบต., ประธานสภา อบต
., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต. และ เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนากยองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวนเงิน 86,400.-บาท
        - ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายก อบต., รองนายก อบต., ประธานสภา อบต
., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต. และ เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 849,600 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. จํานวนเงิน 849,600.-บาท
        - ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายก อบต., รองนายก อบต., ประธานสภา อบต
., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก อบ
ต. และ เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,265,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,677,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา  ตําแหนง
        1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2.หัวหนาสํานักปลัด
        3.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
        4.นิติกรชํานาญการ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
        1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2.หัวหนาสํานักปลัด
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง แมบาน
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง แมบาน
        - ฐานอํานาจตามหนังสือที่ มท0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเิงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน ของ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับกลาง)
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งบดําเนินงาน รวม 1,948,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 565,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 360,000 บาท

        คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        1.เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 300,000.-บาท
        - เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของ อบต.ทา
วังพราว
        - ฐานอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

        2. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 60,000
.-บาท
        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้งของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ที่ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่ง
เป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําใน
เวลาราชการได
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาเชาบาน จํานวน 160,800 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าใช้สอย รวม 838,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาทํา
ความสะอาดถนน อาคารที่ทําการที่อยูในความรับผิดชอบ คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ทั่วไป
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0134
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเวปไซต (Website) จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเวปไซต (Website) 
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป 
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 130,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  และลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาไฟฟาสาธารณะเกินสิทธิ์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสาธารณะเกินสิทธิ์
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คารับวารสาร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคิาบอกรับวารสารดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ
งานขององคการบริหารสวนตําบล หนังสือพิมพ และจัดซื้อหนังสือ
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ 
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

        1. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 20,000.-บาท
            - เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาบริการอื่น ๆ ซึ่ง
จําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผูเขารวม
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ประชุม
            - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่องการตั้งงบประมาณเบิกจายคารับรองและคาเบี้ยเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
            - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

        2. คาใชจายประกอบรัฐพิธีตาง ๆ ตั้งไว 30,000.-บาท
            - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน
                1. วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
                2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณฯ วันที่ 28  กรกฎาคม  2563
                3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
                4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12
  สิงหาคม  2563
                5. งานพิธีในวโรกาสสําคัญ ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศให
เป็นวันสําคัญและมีการจัดงานรัฐพิธี
            - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

        3. คารับรองบุคคล/คณะบุคคล ตั้งไว 10,000.-บาท
            - เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาบริการ
อื่น ๆ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคาบริการและคา
ใชจายอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคา
รับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ดู
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล
            - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่องการตั้งงบประมาณเบิกจายคารับรองและคาเบี้ยเลี้ยงรับรอง
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
            - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับคําสั่งใหเขารวมประชุมอบ
รมสัมนา
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  และสมาชิิกองคการบริหารสวนตําบล
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการภาชนะรักษโลก จํานวน 20,000 บาท
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        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภาชนะรักษ
โลก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถาน
ที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 66

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทองเที่ยวชุมชน
เชิงบูรณาการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คา
จัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 61
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอม  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัด
ทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 66

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 81
        

วันที่พิมพ : 28/5/2563  11:10:21 หนา : 14/85



โครงการสราง ดิน น้ํา ลม ไฟ ใฟเป็นพลังงาน จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สราง ดิน น้ํา ลม ไฟ ใหเป็นพลังงาน  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัด
ทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 67

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค       
         - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่มีสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมีกโรเนียว แฟม สมุด
บัญชี แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก กันชนรถยนต ฟิลมกรองแสง ไสกรอง น้ํามัน
เครื่อง ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใช
กับยานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องมือ
ตาง ๆ  ฯลฯ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาวังพราว
         - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวมตลอดถึงรูปสี
และขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ที่เกี่ยวกับงานประชา
สัมพันธ เชน ฟิลมถายภาพนิ่ง แผนบันทึกความจํา เทปบันทึก
เสียงและวีดีโอ ฯลฯ เพื่อใชในงานเผยแพร ประชาสัมพันธ ตลอด
ทั้งการปฏิบัติราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลทาวัง
พราว
        - - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแบบพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาไฟฟาอาคารและที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
       - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0008.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเิป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
       - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23
 พฤศจิกายน 2552
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
       - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23
 พฤศจิกายน 2552
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบลงทุน รวม 42,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

        เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) 
            คุณลักษณะพื้นฐาน
            - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
            - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
            - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
            - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
            - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
            - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal, Custom
       - ฐานอํานาจตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
       -  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
       -  งานบริหารงานทั่วไป
       -  แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสิน
อื่น และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ ตลอดจนทรัพยสินที่
เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว ซึ่งชํารุดเสียหายจํา
เป็นตองทําความบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

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

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป (00111)
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งบเงินอุดหนุน รวม 59,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 59,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

จํานวน 27,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลทุง
สะโตก ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
        - ฐานอํานาจตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 83

วันที่พิมพ : 28/5/2563  11:10:21 หนา : 21/85



เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการสงเสริมงานรัฐพิธีใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปา
ตอง

จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ปาตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี               
                1. วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
                2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณฯ วันที่ 28  กรกฎาคม  2563
                3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
                4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12
  สิงหาคม  2563
                5. งานพิธีในวโรกาสสําคัญ ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศให
เป็นวันสําคัญและมีการจัดงานรัฐพิธี
           - ฐานอํานาจตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
            - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป
            - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมประดับจังหวัด
เชียงใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ปาตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับจังหวัดเชียงใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         - ฐานอํานาจตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานทั่วไป
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 61

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 593,000 บาท
งบบุคลากร รวม 573,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 573,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 255,480 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

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

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ จัดทําแผน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัด
สถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 81
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,374,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,313,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,313,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,271,280 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ตําแหนง
                1. ผูอํานวยการกองคลัง
                2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
                3. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
                4. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน
            - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว        - ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

            
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูบริหาร (ผูอํานวยการกองคลัง)
         - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว        - ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งบดําเนินงาน รวม 1,061,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบ
คุมงาน ฯลฯ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็น
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได
        - ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์เบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าใช้สอย รวม 711,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาทํา
ความสะอาดถนน อาคารที่ทําการที่อยูในความรับผิดชอบ คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ทั่วไป
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0134
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรม
ประชุมสัมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล คาธรมมเนียม
ศาล ฯลฯ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับคําสั่งใหเขารวมประชุมอบ
รมสัมนา
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพื่อประชาสัมพันธหลัก
เกณฑ วิธีการจัดเก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใิชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษีเพื่อประชาสัมพันธหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ
ภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จํา
เป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 83
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โครงการสํารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสินและสิ่ง
ปลูกสราง

จํานวน 486,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสินและสิ่งปลูกสราง
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - แผนงานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 82

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/31248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ : 28/5/2563  11:10:21 หนา : 30/85



ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่มีสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมีกโรเนียว แฟม สมุด
บัญชี แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก และน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแบบพิมพ ตลับ
ผง ตลับหมึก กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระ เมนบอรด เมมโม
รี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย คาสงหนังสือและครุภัณฑตาง ๆ
 ทางไปรษณีย
        - ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
        - งานบริหารงานคลัง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรูกอนปองกันภัย รูไวปองกันเหตุ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรูกอนปองกันภัย รู
ไวปองกันเหตุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คา
จัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 78
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ สําหรับ
ใชในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เชน ถังดับ
เพลิง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน
        - งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,060,193 บาท

งบบุคลากร รวม 865,193 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 865,193 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,833 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง 
            1. ผูอํานวยการกองการศึกษา
            2. ครูผูดูแลเด็ก
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูบริหาร (ผูอํานวยการกองการศึกษา)
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,360 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ใหแกผูดูแล
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหลุก จํานวน 1 อัตรา
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 23,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็น
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได    
         - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาทํา
ความสะอาดถนน อาคารที่ทําการที่อยูในความรับผิดชอบ คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ทั่วไป
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0134
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  และลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับคําสั่งใหเขารวมประชุมอบ
รมสัมนา
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/31248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกาา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่มีสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมีกโรเนียว แฟม สมุด
บัญชี แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเครื่องอานและบันทึกขอมูล เมาส เมมโม
รี่ชิป ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 243,493 บาท
งบดําเนินงาน รวม 219,193 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําสนามเด็กเลนสรางปญญา จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสนามเด็ก
เลนสรางปญญา
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 70
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โครงการทัศนศึกษาเพื่อสรางเสริมประสบการณเรียนรูแกเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อ
สรางเสริมประสบการณเรียนรูแกเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถาน
ที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 70

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ไมกลัวสารพิษ จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกพืชผัก
สวนครัว ไมกลัวสารพิษ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 65
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โครงการรอง เลน เตน เพื่อพัฒนาการที่ดี จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรอง เลิน
 เตน เพื่อพัฒนาการที่ดี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 69
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 117,450 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการบริหารสถาน
ศึกษา ตามโครงการ  ดังตอไปนี้
           1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน
เงิน 73,500.-บาท
            2.คาสนับสนุนหนังสือเรียน  จํานวนเงิน  3,000.-บาท
            3.คาสนับสนุนอุปกรณการเรียน  จํานวนเงิน 3,000
.-บาท
            4.คาสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน
เงิน 4,500.-บาท
            5.คาสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน
เงิน 6,450.-บาท
            6.คาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนคนละ 1,700
.-บาท จํานวนเงิน 17,000.-บาท
            7.คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนเงิน 10,000.-บาท
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0816.2/ว3247 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนว
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 69-70
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/31248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าวัสดุ รวม 38,743 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก และน้ําดื่ม ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/31248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 28,743 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหลุก ฯลฯ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 69
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งบลงทุน รวม 14,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

        เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
        คุณลักษณะพื้นฐาน
            - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
            - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
            - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (ipm)
            - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
            - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
            - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
            - สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal,และ Custom
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทิงหลุก หมูที่ 4 จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงหลุก หมูที่ 4
        - ปรากฎในแผนงานการศึกษา
        - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 744,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 644,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน ๆ ละ 6,000.-บาท ตอเดือน 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิก
คาใชจาย พ.ศ.2562
        - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเก็บขยะ จํานวน 470,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะ ภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 ,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว2063
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
        - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 67
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเรียนรูดูแลสุขภาพกายจิตดวยวิถีธรรมชาติ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเรียนรูดูแล
สุขภาพกายจิตดวยวิถีธรรมชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนสาธารณสุข
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 71

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ สัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัด
ทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนสาธารณสุข
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 71
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการสาธารณสุขใหแกโรงบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
บานทุงหลุก ตามโครงการสํารวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลบานทุงหลุก ตามโครงการสํารวจความเสี่ยงของ
เกษตรกรจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563 
        - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 72
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริิ
ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจําหมูบานหมูที่ 4 บานทุง
หลุก

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเินินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจํา
หมูบาน หมูที่ 4 บานทุงหลุก ตามโครงการ
        1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
        2. โครงการพัฒนาสุขาภาิบาลในชุมชนของกรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
       - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
       - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
       - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 72
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริิ
ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจําหมูบานหมูที่ 5 บานทา
วังพราว

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเินินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจํา
หมูบาน หมูที่ 5 บานทาวังพราว ตามโครงการ
        1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
        2. โครงการพัฒนาสุขาภาิบาลในชุมชนของกรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
       - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
       - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
       - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 72
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริิ
ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจําหมูบานหมูที่ 6 บานสัน
ควงคํา

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเินินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจํา
หมูบาน หมูที่ 6 บานสันควงคํา ตามโครงการ
        1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
        2. โครงการพัฒนาสุขาภาิบาลในชุมชนของกรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
       - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
       - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
       - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 72
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริิ
ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจําหมูบานหมูที่ 7 บานตน
แหนนอย

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเินินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการประจํา
หมูบาน หมูที่ 7 บานตนแหนนอย ตามโครงการ
        1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
        2. โครงการพัฒนาสุขาภาิบาลในชุมชนของกรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
       - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
       - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
       - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 72
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  ทรายอะเบท  น้ํายาสําหรับพนหมอกควัน
เพื่อปองกันยุงลาย ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลัการจําแหนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
        - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 376,080 บาท

งบบุคลากร รวม 376,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

        เพื่อจายเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสูงวัยอยางมีคุณคา ชราอยางมีคุณภาพ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสูงวัยอยางมี
คุณคา ชราอยางมีคุณภาพ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห
        - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 73
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,293,667 บาท

งบบุคลากร รวม 668,067 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 668,067 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 626,067 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
            1. ผูอํานวยการกองชาง
            2. นายชางโยธาชํานาญงาน
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนเคหะแลุชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งบดําเนินงาน รวม 578,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ และไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาเชาบาน จํานวน 87,600 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0008.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบฯ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าใช้สอย รวม 326,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสําเนาแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสําเนาแบบแปลน คาแบบพิมพเขียว หรือคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําแบบแปลน
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาจางเหมาบริการ จํานวน 266,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาทํา
ความสะอาดถนน อาคารที่ทําการที่อยูในความรับผิดชอบ คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ทั่วไป
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0134
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และลูกจางประจํา คา
ธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับคําสั่งใหเขารวมประชุมอบ
รมสัมนา
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น
และเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสิน
ที่เป็นขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดี สามารถใชงานไดตามปกติ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/31248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่มีสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมีกโรเนียว แฟม สมุด
บัญชี แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถาน
ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยว
กับไฟฟา เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อใช
ในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
       - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็ก
เสน ฯลฯ เพื่อใชในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวมตลอดถึงรูปสี
และขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ที่เกี่ยวกับงานประชา
สัมพันธ เชน ฟิลมถายภาพนิ่ง แผนบันทึกความจํา เทปบันทึก
เสียงและวีดีโอ ฯลฯ เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธตลอด
ทั้งการปฏิบัติราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลทาวัง
พราว
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง สําหรับใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาวังพรา
ว
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

        จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 3 MB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
        - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internet) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
นอยกวา 3 ชอง 
        - มีแปนพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
        - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
        - ฐานอํานาจตามเกณฑวิธีราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ : 28/5/2563  11:10:22 หนา : 63/85



งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางออกแบบและรับรองแบบของวิศวกร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสําหรับการจางออกแบบหรือควบคุมงาน
เฉพาะงานกอสรางอาคารเทานั้น
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,318,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,318,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,318,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โิครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 บานตนแหนนอย 
หมูที่ 7

จํานวน 39,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18
 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 72.50 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.30
 เมตร หรือปริมาณดินไมนอยกวา 3.48 ลูกบาศกเมตร บานตน
แหนนอย หมูที่ 7 ต.ทาวังพราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 57
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18/1 บานตนแหน
นอย หมูที่ 7

จํานวน 65,900 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18/1
 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.30
 เมตร หรือมีปริมาณดินไมนอยกวา 5.76 ลูกบาศกเมตร บานตน
แหนนอย หมูที่ 7 ต.ทาวังพราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 57

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บานตนแหนนอย 
หมูที่ 7

จํานวน 167,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21
 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 321 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.30
 เมตร  หรือมีปริมาณดินไมนอยกวา 12.84 ลูกบาศกเมตร  บาน
ตนแหนนอย หมูที่ 7 ต.ทาวังพราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 60

โครงการกอสรางปายบอกชื่อซอย ถนนสาธารณประโยชน ภายใน
ตําบลทาวังพราว

จํานวน 162,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางปายบอกชื่อซอย ถนนสาธารณะ
ประโยชน ภายในตําบลทาวังพราว ขนาด 0.35x0.50x2.30
 เมตร จํานวน 71 ชุด ภายในตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 59
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โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคบริเวณสุสานบานสันควงคํา หมู
ที่ 6

จํานวน 143,700 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาเอนกประสงค ขนาดความ
กวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 60 ตารางเมตร บานสันควงคํา หมูที่ 6 ต.ทาวังพราว อ.สัน
ปาตอง จ.เชียงใหม รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 55

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคพรอมติดตั้งราวกันตก บานทา
วังพราว  หมูที่ 5

จํานวน 390,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาเอนกประสงคพรอมติดตั้งราว
กันตก อาคารขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 3.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 91 ตารางเมตร บานทาวัง
พราว หมูที่ 5 ต.ทาวังพราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 53

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โอเวอรเลย) จํานวน 
2 ชวง ถนนสายหลักภายในหมูบาน บานทิงหลุก หมูที่ 4

จํานวน 303,700 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โอ
เวอรเลย) จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 480
 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 1 เมตร ยาว 152
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 632 ตาราง
เมตร ถนนสายหลักภายในหมูบาน บานทุงหลุก หมูที่ 4 ต.ทาวัง
พราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 52
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โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไรสาย จํานวน 4 ชุด 
ภายในตําบลทาวังพราว

จํานวน 248,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร
สาย จํานวน 4 ชุด ภายในตําบลทาวังพราว อ.สันปาตอง จ
.เชียงใหม
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 59

โครงการเจาะบอน้ําบาดาล บานสันควงคํา  หมูที่ 6 จํานวน 255,700 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเจาะบอน้ําบาดาล ความลึกไมนอยกวา 112
 เมตรและปริมาณน้ําตองไมนอยกวา 3 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง พรอมระบบสูบน้ํา บานสันควงคํา หมูที่ 6 ต.ทาวัง
พราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 54

โครงการปรับปรุงศาลาบริเวณสุสานบานตนแหนนอย หมูที่ 7 จํานวน 238,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลาบริเวณสุสานบานตนแหน
นอย โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไมนอยกวา 196 ตาราง
เมตร เปลี่ยนฐานราก จํานวน 8 ตน บานตนแหนนอย หมูที่ 7 ต
.ทาวังพราว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 55
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โอเวอรเลย) ถนนทาง
เขาวัดดอนชัย บานตนแหนนอย หมูที่ 7

จํานวน 244,400 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต (โอเวอรเลย) ถนนทางเขาวัดดอนชัยขนาดกวาง 6.70
 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 757.1 ตารางเมตร บานตนแหนนอย หมูที่ 7 ต.ทาวังพราว อ
.สันปาตอง จ.เชียงใหมิ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 60

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สรางขององคการบริหารสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเป็น
ตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมมากกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน หองประชุม รั้ว ไฟฟา
สาธารณะ ถนนและบรรดาสิ่งกอสรางอื่น ๆ รวมไปถึงกิจการ
ประปาที่อยูในความรับผิดชอบและเป็นทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล
        - ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
        - งานไฟฟาและถนน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 455,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต
.สัญจร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัด
สถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 81
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 370,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 83

โครงการลอมรักใหครอบครัวลอมรั้วปองกันยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ลอมรักให
ครอบครัวลอมรั้วปองกันยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัด
ทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 79
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โครงการสรางเสริมศักยภาพการใชภูมิปญญาทองถิ่นสรางรายไดตาม
แนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ศักยภาพการใชภูมิปญญาทองถิ่นสรางรายไดตามแนวทางวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 64
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม ประจําปี 2563

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันปาตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงสินคาและ
จําหนายสินคา OTOP ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม ประจําปี 2563
         - ฐานอํานาจตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
        - ปรากฎในแผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 64
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อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม ประจําปี 2563

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันปาตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัิดแสดงและ
จําหนายสินคา OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําปี 2562
        - ฐานอํานาจตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
        - ปรากฎในแผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน
        - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 64

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

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

คาใชจายโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประชาชน
อําเภอสันปาตอง

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเครื่องดื่ม เวชภัณฑยา คาชุดกีฬา และคาใช
จายที่จําเป็นอื่น ๆ
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73
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คาใชจายในการแขงขันกีฬาเยาวชนประชานตานภัยยาเสพติดประจํา
ตําบลทาวังพราว

จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน ประจําตําบลทาวังพราว เชน คาเงินรางวัล คา
ถวยและเหรีญรางวัล คาจัดสถานที่ คาตอบแทนคณะกรรมการผู
ตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา คาปายประชา
สัมพันธ และคาใชจายที่จําเป็นอื่น ๆ 
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73

โคงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเครื่องดื่ิม เวชภัณฑยา คาชุดกีฬาและคาใช
จายที่จําเป็นอื่น ๆ
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหแกคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน หมูที่ 4 บานทุงหลุก

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมทบสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน หมูที่ 4 บานทุงหลุก
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73

อุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหแกคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน หมูที่ 5 บานทาวังพราว

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมทบสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน หมูที่ 5 บานทาวังพราว
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73
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อุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหแกคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน หมูที่ 6 บานสันควงคํา

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมทบสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน หมูที่ 6 บานสันควงคํา
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73

อุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหแกคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน หมูที่ 7 บานตนแหนนอย

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมทบสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน หมูที่ 7 บานตนแหนนอย
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานกีฬาและนันทนาการ
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 366,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการธรรมะสัญจร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการธรรมะสัญจร  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คา
อาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ
อุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 75
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการบริการดวยใจอยางเป็นสุข

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการ
บริการดวยใจอยางเป็นสุข  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 82

โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนรวมใจ
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัด
ทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 75
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โครงการสืบรอยธรรมตามรอยเทียน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบรอยธรรมตาม
รอยเทียน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ  คาจัด
สถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 76

โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทเขิน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทเขิน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชา
สัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 76
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งบเงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสรางภูมิคุมกัน
สังคมในมิติวัฒนธรรม

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อสนับสนุนโครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นสรางภูมิคุมกันสังคมในมิติวัฒนธรรม ใหแกสภาวัฒนธรรม
อําเภอสันปาตอง
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 76

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่นใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันปาตอง 
        1. จัดงานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นตนปีใหม
        2. จัดงานประเพณีสงกรานต 
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรม
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 77

โครงการสืบสานชาติพันธุตํานานศิลปถิ่นสันปาตอง จํานวน 8,000 บาท

        เพื่อสนับสนุนโครงการสืบสานชาติพันธุ ตํานานศิลปถิ่นสัน
ปาตอง ใหแกสภาวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 76

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

        เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณีลอย
กระทง  ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทาวังพราว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 75
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อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทาวังพราว ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 76

อุดหนุนโครงการประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ ใหแก
สภาวัฒนธรรมตําบลทาวังพราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 76

อุดหนุนโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการรดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทาวังพราว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
        - ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 75
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลง
น้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณที่จําเป็น  คาจัดทําสื่อ
รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/31452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
        - ปรากฎในแผนงานการเกษตร
        - งานสงเสริมการเกษตร
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 63

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

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุ๋ย ยาฆา
แมลง ยาปราบศัตรูพืช พันธุพืช
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        - ปรากฎในแผนงานการเกษตร
        - แผนงานสงเสริมการเกษตร
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ : 28/5/2563  11:10:22 หนา : 81/85



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,870,067 บาท

งบกลาง รวม 5,870,067 บาท
งบกลาง รวม 5,870,067 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 22,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจางและผูประกันตน ในอัตราริอยละ 5 ของคาจาง พนักงาน
จางและผูประกันตน ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
        - ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ,พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทิองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,083 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
        ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,420,800 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว526 ลงวันที่ 8
 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.4/31173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 70

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,075,200 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 71
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทาวังพราว
        - ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 70

สํารองจาย จํานวน 95,084 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณไวลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตาง ๆ
 (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีจํา
เป็นตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว หรือเพื่อ
ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีที่มี
หนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้
        - ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3215, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13
 มกราคม 2558, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2560
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 135,400 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น
        - ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
        - ปรากฎในแผนงานงบกลาง
        - งานงบกลาง
        - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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