นา : 1/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
อํา ภอ ฮอด จัง วัด ชียงใ ม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,534,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,037,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,984,120 บาท

รวม

2,571,120 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของนาย ฯและรองนาย องค ารบริ าร
วน
ตําบลบอ ลี โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย ฯและรองนาย
องค าร
บริ าร วนตําบลบอ ลี โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษของนาย ฯและรองนาย องค าร
บริ าร วนตําบลบอ ลี โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
จํานวน
บริ าร วนตําบล
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบลบอ ลี โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน

86,400 บาท
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน

1,886,400 บาท

รวม

4,413,000 บาท

จํานวน

2,166,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน ํา รับ ปลัด อบ
ต.
และขาราช าร วนทองถิ่น ัง ัด ํานั ปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบลบอ ลี
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของปลัด อบต. ที่ไดรับตาม
ฎ มาย
วาดวย งินประจําตําแ นงและมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย
ดือน
ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นงฯและ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
และ งิน พิ่มอื่นๆของพนั งาน วนตําบล
งินประจําตําแ นง
จํานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ับ ปลัด อบต. และ ัว นา
ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี ที่ไดรับ งินตาม ฎ มายวาดวย
งิน ดือน
งินประจําตําแ นงและมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา
ับ
อัตรา งินประจําตําแ นง
คาจางล จางประจํา
จํานวน

221,760 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางใ ับล จางประจํา ตําแ นงนั จัด ารงานทั่ว
ไป
คาตอบแทนพนั งานจาง
จํานวน

1,671,360 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ประธาน ภา รองประธาน ภา มาชิ
ภา
และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ ารตําบลบอ ลี โดยคํานวณตั้ง
จาย
ไวไม ิน 12 ดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ํา รับพนั งานจาง ัง ัด ํานั ปลัด ฯ
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

119,760 บาท

รวม

1,985,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารผรับผิดชอบ
ารจัดซื้อ
จัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ อาทิ ชน บุคคล รือคณะ
รรม าร
ซื้อ รือจาง บุคคล รือคณะ รรม ารดํา นินงานจางที่
ปรึ ษา บุคคล รือ
คณะ รรม ารดํา นินงานจางออ แบบ รือควบคุม อ ราง ตาม
นัง ือ
ระทรวง ารคลัง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล รือ
คณะ
รรม าร
และจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตง
ตั้งใ
ดํา นิน าร ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจางที่ไดรับคํา ั่ง
ใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ งิน พิ่มพิ ศษใ ับ
พนั งานจาง ํานั ปลัดฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ ผที่มี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารชวย
ลือบุตรของพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,110,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใ ไดมาซึ่งบริ าร ไดแ คาโฆษณาและ
ผยแพรขอมลขาว าร คาจัดทําวาร าร ื่อ ิ่งพิมพ คาถาย
อ าร
คา ชา ครื่องถาย อ าร คาลาง อัด ขยายภาพ คาจาง
มาบริ าร
ตางๆ ป็นตน
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. คารับรองใน ารประชุม ภา ตอนรับบุคคล คณะบุคคล คณะ
รรม าร
รืออนุ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รับรองผมา
ตรวจงาน รับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศ
งาน
ตรวจงาน ยี่ยมชม รือมาศึ ษาดงานและคา ลี้ยงรับรองใน าร
ประชุมตางๆ
2. คาใชจายในพิธีทางศา นาและรัฐพิธี
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดพิธีทางศา นาและรัฐพิธี ชน
คาพวงมาลา พานพุมดอ ไม คาจตุปัจจัย ครื่องไทยทาน รวมถึง
คาใชจายอื่นใดที่ ี่ยว นื่อง ับ ารประ อบศา นพิธีและรัฐพิธี
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ชน
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน ฯลฯ ํา รับผ
บริ าร
มาชิ ภาทองถิ่น ปลัด อบต. ขาราช าร วนทองถิ่นและ
พนั งานจาง
ัง ัด ํานั ปลัดองค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
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คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

จํานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ตามที่คณะ รรม าร
ลือ ตั้ง ํา นด อี ทั้งใ ความรวมมือใน ารประชา ัมพันธ
ารรณรงค รือ ารใ ขอมลขาว ารแ ประชาชนใ ทราบถึง
ิทธิ
นาที่และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผแทน
ราษฎร
ตามความ มาะ ม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 120
ลําดับที่ 2
โครง ารวันทองถิ่นไทย
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารวันทองถิ่นไทย
ชน คาวั ดุใน ารจัดแตง ถานที่ คาวั ดุใน ารจัด ิจ รรม
น้ําดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 123
ลําดับที่ 9
โครง าร ง ริมและพัฒนาประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ นาที่ของ
จํานวน
ผบริ าร มาชิ ภาทองถิ่น พนั งานและพนั งานจาง อบต.บอ ลี
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ นาที่ของผบริ าร มาชิ ภาทองถิ่น
พนั งานและพนั งานจาง อบต.บอ ลี ชน ป้ายโครง าร
คาวิทยา ร คาอา ารและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 121
ลําดับที่ 3
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน
พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ชน โตะ าอี้
รถยนต คอมพิว ตอร ฯลฯ ใ อยใน ภาพใชงานไดตามป ติ ที่อย
ในความรับผิดชอบของ ํานั ปลัด อบต.บอ ลี

20,000 บาท

90,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

370,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุโดย ภาพที่มีลั ษณะ มื่อใช
แลว
ิ้น ปลือง มดไป ชน ระดาษ ครื่อง ขียนแบบพิมพ น้ํา
ดื่ม ฯลฯ
ํา รับใชในงานของ ํานั ปลัดองค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟ ปลั๊ าย
ไฟ
อุป รณอิ ล็คทรอนิ ฯลฯ ที่ใช ํา รับ ํานั ปลัด อบต.บอ ลี
วั ดุงานบานงานครัว
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ใช ํา รับบริ าร
ประชาชน
ผมาติดตอราช าร ชน ถังน้ํา ไม วาด ไมถพื้น ถุงขยะ ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ราง พื่อใชใน ารปรับปรุง ซอม
แซม วั ดุ
ครุภัณฑที่อยในความรับผิดชอบของ ํานั ปลัด อบต.บอ ลี
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็คาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ ตลอดจน
อุป รณและ
ครื่องอะไ ลรถยนต รถจั รยานยนต ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ ยางใน
ไ รอง ฯลฯ ที่อยในความรับผิดชอบของ ํานั ปลัด อบต.บอ ลี
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

175,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ ํา รับยานพา นะของ อบต.บอ
ลี รือ
ํา รับใชใน ิจ รรมตางๆ ใน ารดํา นินงานของ อบต.บอ ลี
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ี่ยว ับงานประชา ัมพันธ ผย
แพร โฆษณา ชน
ป้ายโฆษณา แผนโป ตอร วาร าร าร น ทศ ฯลฯ ํา รับใช
ใน
ิจ รรมตางๆ ใน ารดํา นินงานของ อบต.บอ ลี
วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ แผนบันทึ
ขอมล
อุป รณ พิ่ม ติม โปรแ รมคอมพิว ตอรตางๆ ฯลฯ ํา รับใชใน
าร
ดํา นินงานตางๆ ของ อบต.บอ ลี
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

405,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับอาคาร ํานั งานและอาคาร
ิ่งปล รางที่อยในความรับผิดขอบของ อบต.บอ ลี
คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท โทร าร และคาโทรศัพท คลื่อน
ที่(มือถือ)
ของผบริ าร ประธาน ภา พนั งาน วนตําบล ตาม นัง ือ ที่
มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณียตางๆ ชน คา
ไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียยา ร ฯลฯ ที่ใชใน ารดํา นินงานของ ํานั ปลัด อบต
.บอ ลี
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารทางดานโทรคมนาคม คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใช
ระบบอิน ตอร น็ตความ ร็ว ง คา ชา ัญญาณ คา ชาพื้นที่ วปไซต
และคาบริ ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ ารบริ ารดาน ารโทร
คมนาคม ของ
องค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

40,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

40,000 บาท

คาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผลซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือ จํานวน
ปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/ รือ ิ่ง อ ราง

40,000 บาท

รายจายอื่น

พื่อจาย ป็นคาจางใ ับองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง ใน าร
ประ มินความพึงพอใจของผรับบริ ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น (ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 121
ลําดับที่ 4) อดคลอง ับประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด
ชียงใ ม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

28,000 บาท

รวม

28,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารจัดพิธีบํา พ็ญ ุศลและ ิจ รรมนอมรําลึ
นื่องในวันคลายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร
ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร

พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารจัดพิธีบํา พ็ญ ุศลและ ิจ รรมนอมรําลึ
นื่องในวันคลายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร
ม าภมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 126
ลําดับที่ 17
อุด นุนโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จ
จํานวน
พระวชิร ลา จาอย ัว
พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นิน
โครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระวชิร
ลา
จาอย ัว
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 126
ลําดับที่ 14

5,000 บาท
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อุด นุนโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง

จํานวน

- พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา
ิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 125 ลําดับที่ 6
อุด นุนโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ
จํานวน
พระนาง จา ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณพระบรมราชินี
- พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา
ุทิดา
พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 125 ลําดับที่ 15
อุด นุนโครง ารพิธีบํา พ็ญ ุศลและ ิจ รรมนอมรําลึ
จํานวน
นื่องในวันคลายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระจุลจอม
ลา จาอย ัว (วันปิยม าราช)
พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นิน
โครง ารพิธีบํา พ็ญ ุศลและ ิจ รรมนอมรําลึ นื่องในวันคลาย
วัน วรรคตพระบาท ม ด็จพระจุลจอม ลา จาอย ัว (วันปิยม า
ราช)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 126 ลําดับที่ 18

5,000 บาท

5,000 บาท

3,000 บาท
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อุด นุนโครง ารพิธีวันคลายวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภมิพลอดุลย ดช
ม าราชาช บรมนาถบพิตร

จํานวน

5,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,973,000 บาท

รวม

1,713,000 บาท

รวม

1,713,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,214,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและปรับปรุง งิน ดือน ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ัง ัด องคลัง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จํานวน

21,300 บาท

- พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จ
พระบรม
ชน าธิ บศรม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 127 ลําดับที่ 19
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดทํา วทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัดทํา วทีปรับปรุง
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น ชน คาป้ายโครง าร ระดาษ
ปา า คาอา าร ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ าร
ดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 122
ลําดับที่ 6
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ ับพนั งาน วนตําบล ัง ัด องคลัง
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ับผอํานาย าร องคลัง
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

376,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ํา รับพนั งานจาง องคลัง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

58,500 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจาง อง
คลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจางที่ไดรับคํา ั่ง
ใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน
คา ชา ครื่องปริ้น ตอร ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน
คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ คาลงทะ บียน ฯลฯ
ํา รับพนั งานและพนั งานจาง ัง ัด องคลัง
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ชน
คอมพิว ตอร โตะ าอี้ ฯลฯ ใ อยใน ภาพที่ใชงานได
ตามป ติของ อง คลัง

นา : 12/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุโดย ภาพที่มีลั ษณะ มื่อใช
แลว
ิ้น ปลือง มดไป ไดแ ระดาษ ครื่อง ขียนแบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟ ายไฟ
อุป รณอิ ลคทรอนิ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ี่ยว ับงานประชา ัมพันธ ผยแพร โฆษณา
ํา รับใชใน ิจ รรมตางๆ ของ องคลัง
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ โปรแ รม
คอมพิว ตอรตางๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณียตางๆ ชน คาไปรษณีย ธนาณัติ
ดวงตราไปรษณีย ฯลฯ ของ องคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด ชน คาป้ายโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร
คาอา าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 117.
ลําดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
- พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 117
ลําดับที่ 4
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารปฏิบัติ นาที่ใ ับอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝายพล รือนตําบลบอ ลี ที่ปฏิบัติ นาที่ตามคํา ั่ง พื่อป้อง ัน
และ
บรร ทา าธารณภัยใน ขตพื้นที่ รือนอ พื้นที่ ตามระ บียบคณะ
รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ วาดวยคาใช
จาย
ของอา า มัครป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560 (ปรา
ฎ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 118 ลําดับที่ 8 )
ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

รวม

170,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ าไฟปาและ มอ ควัน
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ าไฟปาและ มอ ควัน ชน ป้ายโครง าร ป้ายรณรงค
คาอา าร คาตอบแทน อปพร. รางวัลประ วดคําขวัญ
คา ชา ถานีวิทยุ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 93
ลําดับที่ 2

นา : 15/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารรณรงคป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม จํานวน
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคป้อง ันและ
ลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม ชน ป้ายโครง าร
ป้ายรณรงค คาตอบแทน อปพร. ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 118
ลําดับที่ 6
โครง ารรณรงคป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล
ง รานต

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร พื่อใชใน ารป้อง ัน แ ไข
ปัญ าอุท ภัย ดินโคลนถลม ชน ระ อบ ผาใบ ผา
พลา ติ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคป้อง ันและ
ลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต ชน ป้ายโครง าร
ป้ายรณรงค คาตอบแทน อปพร. ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 118
ลําดับที่ 5
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน น้ํายาดับ พลิง
ครื่องดับ พลิง ายยางดับ พลิง ไมตบ และอุป รณ ครื่องมือ
ตางๆ
ใน ารดับ พลิง

นา : 16/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,266,320 บาท

รวม

960,320 บาท

รวม

960,320 บาท

จํานวน

737,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน ํา รับขาราช าร
วนทองถิ่น ัง ัด อง ารศึ ษาองค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ับ ผอํานวย าร อง ารศึ ษา
องค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
คาตอบแทนพนั งานจาง
จํานวน

180,720 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ํา รับพนั งานจาง อง ารศึ ษาฯ
งบดาเนินงาน

รวม

301,000 บาท

รวม

66,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ ขาราช ารและ พนั งานจางที่ไดรับคํา ั่งใ
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับขาราช ารที่มี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของขาราช ารที่มี ิทธิ
บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ชวย ลือบุตรของพนั งาน วนตําบล ัง ัด อง ารศึ ษา

นา : 17/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ชน
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน ฯลฯ ํา รับ
ขาราช าร
วนทองถิ่นและพนั งานจาง ัง ัด อง ารศึ ษาองค ารบริ าร
วนตําบลบอ ลี
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติตําบลบอ ลี
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็
แ งชาติตําบลบอ ลี ประจําปี พ.ศ. 2563 ชน ป้ายโครง าร
คาอา าร คาของขวัญ ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ
ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 107 ลําดับที่ 13
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ไดแ ื่อ ิ่งพิมพ
คาถาย อ าร คา ชา ครื่องปริ้น ตอร คาจาง มาบริ ารตางๆ
ใน ัง ัด อง ารศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อ ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ
ามารถใชงานไดตามป ติ ของ อง ารศึ ษา

นา : 18/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุโดย ภาพที่มีลั ษณะ มื่อใช
แลว
ิ้น ปลือง มดไป ชน ระดาษ ครื่อง ขียนแบบพิมพ น้ํา
ดื่ม ฯลฯ
ํา รับใชในงานของ อง ารศึ ษา อบต.บอ ลี
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ แผนบันทึ
ขอมล
อุป รณ พิ่ม ติม โปรแ รมคอมพิว ตอรตางๆ ฯลฯ ํา รับใชใน
าร
ดํา นินงานตางๆ ของ อบต.บอ ลี
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ และ
ิ่ง
ปล รางที่อยในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
จํานวน

10,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา ํา รับอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อย
ในความ
รับผิดชอบของ อง ารศึ ษา อบต.บอ ลี
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย ชน คาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียา ร
ํา รับ อง ารศึ ษา อบต.บอ ลี

จํานวน

5,000 บาท

นา : 19/59
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งบลงทุน

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

9,930,507 บาท

รวม

2,391,360 บาท

รวม

2,391,360 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,419,960 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ แ ขาราช าร
ครผดแล ด็ ัง ัด อง ารศึ ษา
งินวิทยฐานะ

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ ับครผดแล ด็ ที่มีคุณ มบัติ
ไดรับตามระ บียบฯ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

863,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ พนั งานจาง ัง ัด อง ารศึ ษา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ตามราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 132 ลําดับที่ 1
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวและ งิน พิ่มอื่นๆ ใ
แ
พนั งานจาง ัง ัด อง ารศึ ษา

นา : 20/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งานที่มี ิทธิ บิ
ได
ตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

4,013,547 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,820,700 บาท

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาผชวยครผดแล ด็
พื่อจาย ป็นคาจาง มาผชวยครผดแล ด็ ประจํา ศพด.บานแม
โถ- ลาลี
ศพด. บานใ ม ฮาะคี
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ชน
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ของครผดแล ด็ และผชวยครผดแล ด็
โครง ารนิ ทศอบรมครศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด องค ารบริ าร จํานวน
วนตําบลบอ ลี
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
ชน คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง วั ดุปุป รณที่ใช
ใน ารนิ ทศ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 108 ลําดับที่ 17

15,000 บาท
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โครง ารศึ ษาดงาน ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตนแบบดี ดน

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารศึ ษาดงาน าร
ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตนแบบดี ดน ชน ป้ายโครง าร
คาวิทยา ร คาอา ารและอา ารวาง คาจาง มารถ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 108 ลําดับที่ 18
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จํานวน

1,436,700 บาท

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร นับ นุน ารบริ าร าถานศึ ษา
ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
(ปรา ฎในแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2565 นา 104 ลําดับ
ที่ 1)
อดคลอง ับประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 2 ของจัง วัด ชียงใ ม ดังตอ
ไปนี้
1. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมโถ- ลาลี
ตั้งไว 504,720 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
1.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 33,600 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
1.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 108,800 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
1.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 12,800 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
1.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 12,800 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
1.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 19,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
1.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน27,520 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
1.7 งิน นับ นุน ํา รับพัฒนาผประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัดศนย
พัฒนา
ด็ ล็ ของ อบต.บอ ลี จํานวน 10,000 บาท
2. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน.\ใ ม ฮาะคี
ตั้งไว 72,600 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
2.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 53,900 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
2.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 18,700 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
3. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานอมลอง
ตั้งไว 159,140 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
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3.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 88,200 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
3.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 30,600 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
3.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 3,600 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
3.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 3,600 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
3.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 5,400 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
3.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 7,740 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
3.7 งิน นับ นุน ํา รับพัฒนาผประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัดศนย
พัฒนา
ด็ ล็ ของ อบต.บอ ลี จํานวน 20,000 บาท
4. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลบอ ลี
ตั้งไว 172,330 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
4.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 102,900 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
4.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 35,700 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
4.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 4,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
4.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 4,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
4.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 6,300 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
4.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 9,030 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
4.7 งิน นับ นุน ํา รับพัฒนาผประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัดศนย
พัฒนา
ด็ ล็ ของ อบต.บอ ลี จํานวน 10,000 บาท
5. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องลอย

นา : 23/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

ตั้งไว 100,490 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
5.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 63,700 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
5.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 22,100 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
5.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 2,600 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
5.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 2,600 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
5.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 3,900 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
5.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 5,590 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
6. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานใ มทุง น
ตั้งไว 85,030 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
6.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 53,900 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
6.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 18,700 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 1,700 บาท
6.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 2,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
6.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 2,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
6.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 3,300 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
6.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 4,730 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
7. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมโถ ลวง
ตั้งไว 208,710 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
7.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 132,300 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
7.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 45,900 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
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อัตราคนละ 1,700 บาท
7.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 5,400 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
7.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 5,400 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
7.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 8,100 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
7.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 11,610 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
8. คาใชจาย ารบริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดอ แดง
ตั้งไว 123,680 บาท มีรายละ อียดตามแผนปฏิบัติ ารศึ ษา ดังนี้
8.1 คาอา าร ลางวัน จํานวน 78,400 บาท
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
8.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จํานวน 27,200 บาท
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ฯลฯ
อัตราคนละ 4,700 บาท
8.3 คา นัง ือ รียน จํานวน 3,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
8.4 คาอุป รณ าร รียน จํานวน 3,200 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี
8.5 คา ครื่องแบบนั รียน จํานวน 4,800 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี
8.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จํานวน 6,880 บาท
ํา รับ ด็ อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี
ค่าวัสดุ

รวม

2,172,847 บาท

วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว
ชน ถังน้ํา ไม วาด น้ํายาลาง องน้ํา ถังขยะ ฯลฯ
ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต. บอ ลี
คาอา าร ริม (นม)

จํานวน

2,152,847 บาท
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พื่อ ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร
ริม (นม)
ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ของ อบต.บอ ลี โรง รียน ัง ัด พฐ.
ศนย าร รียนชุมชนชาวไทยภ ขา ัง ัดศนย ารศึ ษานอ ระบบ
(ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 106
ลําดับที่ 10) อ คลอง ับประ ด็นยุทธศา ตรที่ 2 ของจัง วัด
ชียงใ ม พื่อจัดซื้อนมย อชทีชนิด ลอง อัตรา 7.82
บาท/ ลอง ดังนี้
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมโถ- ลาลี ตั้งไว 134,124.80 บาท
ํา รับ ด็ 64 คน จํานวน 260 วัน
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมใ ม ฮาะคี ตั้งไว 22,365.20 บาท
ํา รับ ด็ 11 คน จํานวน 260 วัน
3. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานอมลอง ตั้งไว 36,597.60 บาท
ํา รับ ด็ 18 คน จํานวน 260 วัน
4. ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลบอ ลี ตั้งไว 42,698 บาท
ํา รับ ด็ 21 คน จํานวน 260 วัน
5. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องลอย ตั้งไว 26,431.60 บาท
ํา รับ ด็ 13 คน จํานวน 260 วัน
6. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานใ มทุง น ตั้งไว 22,365.20 บาท
ํา รับ ด็ 11 คน จํานวน 260 วัน
7. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานแมโถ ลวง ตั้งไว 54,896.40 บาท
ํา รับ ด็ 27 คน จํานวน 260 วัน
8. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดอ แดง ตั้งไว 32,531.20 บาท
ํา รับ ด็ 16 คน จํานวน 260 วัน
9. โรง รียนแมโถวิยาคม ตั้งไว 864,110 บาท
ํา รับ ด็ 425 คน จํานวน 260 วัน
10. โรง รียนบาน องลอย ตั้งไว 433,071.60 บาท
ํา รับ ด็ 213 คน จํานวน 260 วัน
11. โรง รียนบานอมลอง ตั้งไว 107,759.60 บาท
ํา รับ ด็ 53 คน จํานวน 260 วัน
12. โรง รียนบานทุง ตั้งไว 95,560.70 บาท
ํา รับ ด็ 47 คน จํานวน 260 วัน
13. โรง รียนบานบอ ลี ตั้งไว 164,689.20 บาท
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าํ รับ ด็ 81 คน จํานวน 260 วัน
14. โรง รียนบานดอ แดง ตั้งไว 95,560.40 บาท
ํา รับ ด็ 47 คน จํานวน 260 วัน
15. ศนย าร รียนรชุมชนไทยภ ขาบาน องปะ
ตั้งไว 24,085.40 บาท
ํา รับ ด็ 11 คน จํานวน 280 วัน

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,525,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,525,600 บาท

จํานวน

852,000 บาท

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 4 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 213
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนบานดอ แดง
จํานวน

188,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนบาน องลอย

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 7 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 47
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
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อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนบานทุง

จํานวน

188,000 บาท

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 5 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 47
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนบานบอ ลี
จํานวน

324,000 บาท

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 6 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 81
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนบานอมลอง
จํานวน

212,000 บาท

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 3 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 53
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
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อุด นุนอา าร ลางวัน โรง รียนแมโถวิทยาคม

จํานวน

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 104 ลําดับที่ 2 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 425
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
อุด นุนอา าร ลางวัน ศนย ารศึ ษานอ โรง รียนอํา ภอฮอด
จํานวน
(ศนย ารศึ ษาชุมชนไทยภ ขาบาน องปะ)

1,700,000 บาท

61,600 บาท

พื่ออุด นุนคาอา าร ลางวัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 106 ลําดับที่ 9 อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศาตรที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม ํา รับนั รียน 11
คน
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/วัน/คน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ํา รับอา า มัครบริบาลทองถิ่น
ที่มี ิทธิไดรับ งินคาตอบแทน พื่อ ป็นคาปวย ารชด ชย ารงาน
รือ วลาที่ ียไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัคร
บริบาล
ทองถิ่นขององค รป ครอง วนทองถิ่นและ าร บิ คาใชจาย
พ.ศ. 2562

รวม

1,130,900 บาท

รวม

750,900 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

โครง ารจัด ิจ รรมวันตอตานยา พติดโล

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ิจ รรม นื่องในวันตอตาน
ยา พติดโล ชน คาป้ายรณรงค แผนพับประชา ัมพันธ
ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ดวนที่มา มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 118
ลําดับที่ 7
โครง ารฝึ ทบทวนแผน ารชวย ลือผประ บภัย

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาผปฏิบัติงาน ารแพทยฉุ ฉิน
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาผปฏิบัติงาน ารแพทยฉุ ฉิน ใน าร
ปฏิบัติงานบริ ารประชาชนชวย ลือผประ บอุบัติ ตุ จ็บปวย
ฉุ ฉิน พื่อ ง ริม ารดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ
ารแพทยฉุ ฉินของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ันยายน 2553
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารฝึ ทบทวนแผน าร
ชวย ลือผประ บภัย ชน คาป้ายโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร
คาอา าร ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 116 ลําดับที่ 1
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โครง ารรณรงคป้อง ันและแ ไขโรคไข ลือดออ

จํานวน

50,000 บาท

โครง ารรณรงคและ าร ําจัดขยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ลในชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคและ าร
าร ําจัดขยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ลในชุมชน ชน ป้ายโครง าร
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ตลอดคาใชจายอื่นๆที่
ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 115 ลําดับที่ 1.
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบา

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบา ชน คาป้ายโครง าร
คาวัคซีน ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 109 ลําดับที่ 2
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายคาบํารุงรั ษาและซอมแซมครุภัณฑ ชน รถ
ยนต ฯลฯ
ใ อยใน ภาพใชงานไดตามป ติที่อยในความรับผิดชอบของงาน
บริ ารทาง ารแพทยฉุ ฉิน อบต.บอ ลี
ค่าวัสดุ

รวม

96,900 บาท

จํานวน

66,900 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารรณรงคป้อง ันและ
แ ไขโรคไข ลือดออ ชน คาป้ายโครง าร ป้ายรณรงค
ทรายอะ บท น้ํายา คมี น้ํามัน ชื้อ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 109 ลําดับที่ 1

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับยานพา นะและ
ํา รับใชใน ิจ รรมตางๆ ใน ารดํา นินงานของ อบต.
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร ํา รับใชในงานบริ ารทาง
าร
แพทยฉุ ฉิน และ ารดํา นินงาน ารป้อง ันโรคตางๆของ อบต
.บอ ลี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

30,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ครื่อง ระตุ ัวใจดวยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ระตุ ัวใจดวยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
จํานวน 1 ครื่อง ใช า รับ ระตุน ัวใจดวยไฟฟ้า รณีที่ ัวใจ
ตนผิดป ติ รือ ยุด ตนใ ลับมาทางานตามป ติโดยมีระบบ
วิ คราะ คลื่นไฟฟ้า ัวใจพรอมคาแนะนาใน าร ระตุน ัวใจ
โดยอัตโนมัติ
โดยมีคุณ มบัติทั่วไป
1. ตัว ครื่องมีขนาด ะทัดรัด คลื่อนยาย ะดว น้ํา นั บา
ไม ิน วา 3 ิโล รัม
2. ใชได ับแบต ตอรี่แบบ Lithium manganese dioxide
และมีคุณ มบัติทาง ทคนิค
1. มีจอภาพ ีชนิด LCD COLOR DISPLAY วางขนาด
ไมนอย วา 2.8 นิ้ว และ งไมนอย วา 2.0 นิ้ว า รับ
แ ดง
ไฟฟ้า ัวใจของผปวยและรปภาพประ อบคําแนะนําขั น
ตอน
ารใชงาน
2. ตัว ครื่องมีมือจับ ามารถ ิ้วได ะดว มีฝาปิด ปิด ครื่อง
และ
ชอง ็บแผน electrode ที่ฝา ปิดปิด
3. ตัว ครื่อง ามารถตรวจ อบระบบ ารทางานของตัว ครื่อง
ได
ดวยตัว องในขณะที่ ริ่ม ปิด ครื่อง ามารถบอ ความ
พรอม าร
ใชงานได มี ัญลั ษณใ ็นชัด จน
4. มี ัญญาณแ ดงปริมาตรประจุไฟของแบต ตอรี่ แบต ตอรี่
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ามารถ
ประจุไฟฟ้าใ มได ต็มใน วลาไม ิน 4 ชม. และ มื่อประจุ
ต็ม
ามารถติดตาม ารทางานของ ัวใจตอ นื่องไดไมนอย
วา 3 ชม.
5. แบต ตอรี่มีอายุ ารใชงานอยางนอย 5 ปี ามารถ ระตุ
ัวใจไฟฟ้า
ไดไมนอย วา 300 ครั ง ามารถประจุไฟได อง มื่อตองทํา
าร
ระตุ ัวใจและ ามารถคงภาพ ารประจุไฟฟ้าไวไดนาน
อยางนอย 30 วินาที ามารถปลอยพลังงานไดใน วลา 10
วินาที
6. มีระบบ ียงแนะนาผใช ป็นภาษาไทยใน ารทา าร ระตุ
ัวใจ
และแ ดงคาตาง ๆ ใ ผใชทราบและแ ดงที่จอ display มี
ปุม
ควบคุม ารทางานอยดาน นาตัว ครื่อง
7. ป็น ครื่อง ระตุ ัวใจแบบใชพลังงานตา (Low energy)
มี
พลังงาน ง ุด 200 จลลและ ป็นแบบ Quick shock ใช
ระยะ วลา
ระ วาง ยุด ารทาCPR จนถึง ารปลอยพลังงานShock
ไม ิน
วา 8 วินาที
8. อุป รณ ารใชงาน ไดแ
8.1 แผนนําไฟฟ้า 1 ชุด
8.2 แบต ตอรี่
1 ชุด
8.3 คมือ ารใชงานทั้งภาษาไทย
- นื่องจา ไมได ํา นดไวอยในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัด า
โดย ืบราคาจา ทองตลาด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่นทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 133 ลําดับที่ 16
ครุภัณฑอื่น
ครื่องอัด อนไฮดรอลิ

จํานวน

120,000 บาท

นา : 34/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องอัด อนไฮดรอลิ ํา รับ ป็น ครื่อง
อัดขยะอัดดวยแรงไฮดรอลิ ามารถอัดขยะจําพว ถุง
พลา ติ
ขวดพลา ติ ระป๋อง ระดาษ ฯลฯ อัดขยะใ ป็น อน ี่
ลี่ยม
โดยมีคุณลั ษณะ บื้องตน ดังนี้
1. ขนาดมอ ตอรไมนอย วา 2.5 แรง
2. ขนาดความยาว ครื่องจั รไมนอย วา 2.5 มตร
3. ขนาดชุด ระบอ อัดยาวไมนอย วา 1 มตร
4. ขนาดอัด อนที่อัดไดไมนอย วา 50X50X50 ซนติ มตร
5. น้ํา นั อนที่อัดไดไมนอย วา 50 - 60 ิโล รัม
- นื่องจา ไมได ํา นดไวอยในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัด า
โดย ืบราคาจา ทองตลาด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่นทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 133 ลําดับที่ 7
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบาน องปะ ตามโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ .109 ลําดับที่ 3

นา : 35/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบาน องลอย
ตามโครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 111 ลําดับที่ 10.
โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานดอ แดง ตามโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 109 ลําดับที่ 4

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

นา : 36/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานทุง
ตามโครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ . 110 ลําดับที่ 5
โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานบอ ลี
ตามโครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 110. ลําดับที่ .6

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

นา : 37/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานแมโถ ตามโครง ารพระราช จํานวน
ดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 110 ลําดับที่ 7
โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานแมโถ ลวง ตามโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ . 110 ลําดับที่ 8

จํานวน

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 38/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานแมแวน ตามโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ุข

จํานวน

- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ . 110 ลําดับที่ 9
โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานใ มทุง น ตามโครง ารพระ จํานวน
ราชดําริดาน าธารณ ุข
- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ .111 ลําดับที่ 11

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 39/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารอุด นุนคณะ รรม าร มบานอมลอง ตามโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ุข

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,653,060 บาท

รวม

1,443,060 บาท

รวม

1,443,060 บาท

จํานวน

850,560 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน ํา รับ พนั งาน
วนตําบล ัง ัด องชาง
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

- จัด รรใ ับ มบาน/ชุมชน พื่อขับ คลื่อนโครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพื้นที่ ชนคาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพน
ความร ความ ามารถ ทั ษะประชาชน คาใชจาย ํา รับ าร
อบรม ประชุม ัมมนา รณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยวของ ับภาร ิจของแตละโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม าร ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ . 111 ลําดับที่ 12
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ับ ผอํานวย าร องชาง
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

484,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ํา รับพนั งานจาง ัง ัด องชาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

66,060 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ งิน พิ่มพิ ศษใ ับ
พนั งานจาง ัง ัด องชาง
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งบดาเนินงาน

รวม

1,010,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

446,000 บาท

คาจาง มาผชวยชางโยธา

จํานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาผชวยชางโยธา ใน ารปฏิบัติงาน ํารวจ
งาน ขียนแบบ ชวย ารควบคุมงาน อ ราง ใน ัง ัด องชาง
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ชนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน ฯลฯ
ํา รับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง ัง ัด องชาง
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

140,000 บาท

พื่อ ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ชน คอมพิว ตอร
รถยนต ฯลฯ ใ อยใน ภาพใชงานไดตามป ติ ของ องชาง
ค่าวัสดุ

รวม

554,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจางที่ไดรับคํา ั่ง
ใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ไดแ คาถาย อ าร
คา ชา ครื่องพิมพ (Printer) และคาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุโดย ภาพที่มีลั ษณะ มื่อ
ใชแลว ิ้น ปลือง มดไป ชน ระดาษ ครื่อง ขียนแบบ
พิมพ ฯลฯ
ํา รับใชในงานของ องชาง
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟ ปลั๊ าย
ไฟ
อุป รณอิ ล็คทรอนิ ฯลฯ ที่ใช ํา รับ องชาง
วั ดุ อ ราง
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ราง พื่อใชใน ารปรับปรุง ซอม
แซม
วั ดุ ครุภัณฑ ที่อยในความรับผิดชอบ ของ อบต.บอ ลี
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ ตลอดจน
อุป รณและ ครื่องอะไ ลรถยนต รถ
จั รยานยนต ชน แบต ตอรี่
ยางนอ ยางใน ไ รอง ฯลฯ ที่อยในความรับผิดชอบของ อง
ชาง
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล
น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ ํา รับยานพา นะของ
อบต.บอ ลี รือ ํา รับใชใน ิจ รรมตางๆ ใน ารดํา นินงาน
ของ อบต.บอ ลี
วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ แผนบันทึ
ขอมล
อุป รณ พิ่ม ติม โปรแ รมคอมพิว ตอรตางๆ ฯลฯ ํา รับใชใน
ารดํา นินงานตางๆ ของ อบต.บอ ลี
งบลงทุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
คาจาง มาคาออ แบบ คาควบคุมงาน าร อ ราง
พื่อจาย ป็นคาออ แบบ คาควบคุมงาน ที่จายใ ับ อ ชนดํา นิน
งาน
รือบุคคลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ รางของ อบต.บอ ลี
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,035,100 บาท

งบลงทุน

รวม

4,035,100 บาท

รวม

4,035,100 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

499,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครง าร อ รางศนยบริ ารและ ั่ง ารงาน ารแพทยฉุ ฉิน
องค ารบริ าร วนตําบลบอ ลี
- พื่อจาย ป็นคา อ รางศนยบริ ารและ ั่ง ารงาน ารแพทย
ฉุ ฉิน อบต.บอ ลี อาคารคอน รีต ริม ล็ 2 ชั้น
ขนาด วาง 6.00 มตร ยาว 7.00 มตร ง 6.70 มตร
พรอมระบบไฟฟ้าแ ง วางภายใน และ อ รางโรงจอดรถ
ขนาด วาง 7.00 มตร ยาว 13.00 มตร ง 3.50 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต. บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 77 ลําดับที่ 54
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานแมโถ มที่ 1
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานแมโถ
มที่ 1 จํานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ายทางโบคาโ ะ ( ายที่ 3) ขนาดผิวจราจร วาง 2.50
มตร
นา 0.15 มตร ยาว 100 มตร
จุดที่ 2 ายทาง วยบอ ล็ ขนาดผิวจราจร วาง 2.50 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 150 มตร
จุดที่ 3 ายทางบอแร ขนาดผิวจราจร วาง 2.50 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 105 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 77 ลําดับที่ 56
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานอมลอง มที่ 2
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานอมลอง
มที่ 2 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริ วณคอ ะพาน ายทางบานอมลอง - อมลอง
ใน ขนาด
ผิวจราจร วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 38
มตร
จุดที่ 2 ายทางบานดอ แดง-บานอมลอง ขนาดผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 50 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 78 ลําดับที่ 57
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
( ยอมบาน ิโล 4) บาน องลอย มที่ 4
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( ยอมบาน
ิโล 4)
บาน องลอย มที่ 4 ขนาดผิวจราจร วาง 3.00 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 100 มตร พรอมงานวางทอระบายน้ํา
ค ล.ขนาด 0.30 มตร ยาว 5.00 มตร จํานวน 1 จุด
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 68

จํานวน

203,400 บาท

จํานวน

170,200 บาท
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
บานบอ ลี มที่ 6

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานบอ ลี
มที่ 6 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ายทางศาล จาบาน (ดงนอย) ขนาด ผิวจราจร
วาง 3.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 80 มตร
จุดที่ 2 ายทางโรง ็บพั ดุประจํา มบาน จํานวน 2 ชวง
- ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร นา 0.15
มตร
ยาว 50 มตร
- ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร วาง 3.00 มตร นา 0.15
มตร
ยาว 50 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 81 ลําดับที่ 73
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
จํานวน
บานใ มทุง น มที่ 8
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานใ มทุง น
มที่ 8 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ายทางบอขยะ 1 ขนาด ผิวจราจร วาง 3.00 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 50 มตร
จุดที่ 2 ายทางบอขยะ 2 ขนาด ผิวจราจร วาง 3.00 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 50 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 82 ลําดับที่ 79

341,900 บาท

165,700 บาท
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
ายทางบาน องปะ- ยอมบานแม ตียนยอมบาน วยตาทบ บาน องปะ มที่ 7

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางบาน
องปะ - ยอมบานแม ตียน - ยอมบาน วยตาทบ บาน อง
ปะ
มที่ 7 ขนาดผิวจราจร วาง 3.00 มตร นา 0.15 มตร
ยาว 150 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 81 ลําดับที่ 76
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
จํานวน
ายทางบานดอ แดง-บานแมโถนอย
มที่ 10
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางบาน
ดอ แดง-บานแมโถนอย มที่ 10 ขนาดผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 140 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 82 ลําดับที่ 83

255,500 บาท

323,400 บาท
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
ายทางบานแมโถ ลวง-บาน องลา
บานแมโถ ลวง มที่ 9

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางบาน
แมโถ ลวง-บาน องลา บานแมโถ ลวง มที่ 9 ขนาดผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 100 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 82 ลําดับที่ 82
โครง าร อ รางถนนน้ําขามผิวทาง คอน รีต ริม ล็
จํานวน
ายทางแมแวน าย า บานแมแวน มที่ 3
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนน้ําขามผิวทางคอน รีต ริม ล็
ายทางแมแวน าย า บานแมแวน มที่ 3 ขนาดผิวทาง
ชวงรองลําน้ํา วาง 4.00 มตร นา 0.20 มตร ยาว 55 มตร
พรอมถนน ค ล. ทางขึ้น - ลง ทั้ง 2 ขาง ขนาด วาง 3.00 มตร
นา 0.15 มตร ระยะทางรวม 24 มตร
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 78 ลําดับที่ 60

233,200 บาท

236,400 บาท

นา : 47/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง าร อ รางรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็
ภายใน มบาน องลอย มที่ 4
- พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็
ภายใน มบาน องลอย มที่ 4 ขนาดภายในรางระบายน้ํา
วาง 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ระยะทางรวม 344 มตร
พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา ค ล. ขนาด วาง 0.30 มตร
ยาว 0.40 มตร นา 0.10 มตร จํานวน 527 ฝา
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 79 ลําดับที่ 64
โครง ารขุด จาะบอบาดาลพรอมระบบ บน้ํา ณ นาม ีฬาประจํา
ตําบลบอ ลี มที่ 4
- พื่อจาย ป็นคาขุด จาะบอบาดาลพรอมระบบ บน้ํา ณ นาม
ีฬา
ประจําตําบลบอ ลี มที่ 4 โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
1. งานขุด จาะบอน้ําบาดาล ศ . 4 นิ้ว ลึ ไมนอย วา 100
มตร
และงานติดตั้ง ครื่อง บน้ําไฟฟ้า พรอมทอ บ ง
อุป รณ
ติดตั้งและชุดควบคุมตามมาตรฐานของ รมทรัพยา ร
น้ําบาดาล
2. งาน อ รางโรง บน้ําพรอมงานระบบทอ ง - จาย
น้ํา และ
งานระบบจาย ระแ ไฟฟ้าภายใน
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 83 ลําดับที่ 88

จํานวน

491,600 บาท

จํานวน

309,000 บาท

นา : 48/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารปรับปรุงระบบ ียงตาม ายประจํา มบานทุง

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบ ียงตาม ายประจํา มบานทุง
โดยติดตั้งระบบ ระจาย ียงใน มบาน พรอมชุดระบบควบคุม
ครื่องขยาย ียง จํานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 71
โครง ารปรับปรุงทอ งน้ําระบบประปาภ ขาประจํา มบาน บานทุง จํานวน
มที่ 5
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงทอ งน้ําระบบประปาภ ขาประจํา ม
บาน
บานทุง มที่ 5 โดยวางทอ งน้ํา PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5
ระยะทาง 650 มตร พรอมติดตั้งชุดทอวาลวระบายอา าศ
จํานวน 2 จุด
ตามแบบแปลนของ อบต.บอ ลี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 69

69,700 บาท

235,500 บาท

นา : 49/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

166,460 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

166,460 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

166,460 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารครอบครัว ัมพันธ
ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาตอบแทนวิทยา ร ตลอด
จนคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .106
ลําดับที่ 11
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ งอายุ ชน คาอา าร คาตอบแทนวิทยา ร ตลอดคาใชจาย
อื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ .106 ลําดับที่ 12
โครง าร ยาวชน ีขาว ัวใจคุณธรรม
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารครอบครัว ัมพันธ

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ยาวชน ีขาว
ัวใจคุณธรรม ชน ป้ายโครง ารคาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร
ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 113
ลําดับที่ 3

นา : 50/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวดอย 360 องศา

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม ารทอง ที่ยว
ดอย 360 องศา ชน ป้ายประชา ัมพันธ ารทอง ที่ยว ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 92
ลําดับที่ 1
โครง าร ง ริมประชาธิปไตยและ าร ลือ ตั้ง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอบรม ารทําดอ ไมจัน
ชน ป้ายโครง ารคาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .113.
ลําดับที่ 4
โครง ารอบรมและศึ ษาดงานโรง รียนผ งอายุบอ ลีชราบาล
จํานวน

41,460 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมประชาธิปไตย
และ าร ลือ ตั้ง ชน ป้ายโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร
คาอา าร ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 123
ลําดับที่ 10
โครง ารอบรม ารทําดอ ไมจัน

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอบรมและศึ ษาดงาน
โรง รียนผ งอายุบอ ลีชราบาล ชน ป้ายโครง าร คาวิทยา ร
คาอา ารและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 112
ลําดับที่ . 2

นา : 51/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาฟุตบอลยุวชน "บอ ลีคัพ"

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาฟุตบอลยุวชน ชน งินรางวัล คาตอบแทน รรม าร
คาถวยรางวัล อุป รณ ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 107 ลําดับที่ 15
โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬา ยาวชนและประชาชน "บอ ลี ม "

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬา ยาวชนและประชาชน "บอ ลี ม " ชน งินรางวัล
คาตอบแทน รรม าร คาถวยรางวัล อุป รณ ีฬา คาใชจาย
ใน ารจัด ตรียม นามแขงขัน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 107 ลําดับที่ 14

นา : 52/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาวอล ลยบอลยุวชน "บอ ลีคัพ"
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาวอล ลยบอลยุวชน"บอ ลีคัพ" ชน งินรางวัล คาตอบแทน
รรม าร คาถวยรางวัล อุป รณ ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ .107 ลําดับที่ 16
โครง ารพัฒนา ง ริม าร ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขันในระดับตางๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารพัฒนา ง ริม
าร ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันในระดับ
ตางๆ ชน คาชุดนั ีฬา คาอปุ รณ ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 108 ลําดับที่ 19
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬาตางๆ ตามโครง าร
จัดซื้อวั ดุ อุป รณ ีฬา พื่อ นับ นุนใ ด็ ยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ันมา ลน ีฬา พื่อใ มี ุขภาพ
แข็งแรง างไ ลยา พติดและดํา นิน ารตามอํานาจ
นาที่ขององค ารบริ าร วนตําบล ชน ล ฟุตบอล
ตะ รอ ล วอล ลยบอล ปตอง ตาขาย ตลอดจนอุป รณ
อื่นๆที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 134 ลําดับที่ . 9

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 53/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ืบทอดประ พณีลานนา
( รงน้ําพระธาตุ) ชน คาประชา ัมพันธ คาจัด ถานที่ คาอา าร
คาใชจายในพิธี ารทางศา นา ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .98
ลําดับที่ 4
โครง าร ืบทอดประ พณี ลอ ทียนพรรษา
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ืบทอดประ พณีลานนา ( รงน้ําพระธาตุ)

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ืบทอดประ พณี
ลอ ทียนพรรษา ชน คาจัดซื้อ อนขี้ผึ้ง คาจัด ถานที่ คา
ใชจายในพิธีทางศา นา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .98
ลําดับที่ ..5
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โครง ารอบรมปฏิบัติธรรมงานปริวา รรม

จํานวน

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอบรมปฏิบัติธรรม
งานปริวา รรม ชน คาประชา ัมพันธ คาจัด ถานที่ คาอา าร
คาใชจายในพิธีทางศา นา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .98
ลําดับที่ .6
โครง ารอบรม ง ริมพิธี รรมและ ารปฏิบัติธรรม ทางพุทธศา นา จํานวน
(ธรรม ัญจร)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอบรม ง ริม
พิธี รรมและ ารปฏิบัติธรรมทางพุทธศา นา(ธรรม ัญจร)
ชน คาใชจางทางพิธีทางศา นา ป้ายโครง าร ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 98
ลําดับที่ 8.
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

20,000 บาท

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารจัดงานประ พณี ืบฮีต ายฮอย
ปีใ ม มือง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- พื่ออุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน าร
ดํา นินโครง ารจัดงานประ พณี ืบฮีต านฮอยปีใ ม มือง
ประจําปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 97
ลําดับที่ 3
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อุด นุนโครง ารจัดงานม รรมไมดอ ไมประดับ
จัง วัด ชียงใ มประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ออุด นุนใ ับทีทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจาย
ใน ารดํา นินโครง ารจัดงานม รรมไมดอ ไมประดับจัง วัด
ชียงใ ม ประจําปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 92
ลําดับที่ 2
อุด นุนโครง ารจัดงานฤด นาวและงาน OTOP
ของดี มือง ชียงใ ม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- พื่ออุด นุนใ ับที่ทํา ารป ครองอํา ภอฮอด ป็นคาใชจายใน
าร
ดํา นินโครง ารจัดงานฤด นาวและงาน OTOP ของดี มือง
ชียงใ ม
ประจําปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ .92
ลําดับที่ . 3.
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน ยา ําจัดศัตรวัชพืชและ
ยา ําจัดศัตรพืช ปุ๋ย วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยายพันธุ
พืช ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริฯ

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอนุรั ษพันธุ รรม
พืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ชน คาป้ายโครง าร
คาอา าร ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ าร
ดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ .129 ลําดับที่ 2
โครง ารอนุรั ษฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

13,602,033 บาท

รวม

13,602,033 บาท

รวม

13,602,033 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารอนุรั ษฟื้นฟ
ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม ชน. ป้ายโครง าร
ตลอดคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารดํา นินโครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น
ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 129 ลําดับที่ 4
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคม 5% ของพนั งานจางขององค
ารบริ าร วนตําบล ตาม พ.ร.บ.ประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน (ปรา ฎในแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 25612565 นา .113) ลําดับที่ 2

นา : 57/59

วันที่พิมพ : 12/6/2563 10:18:52

งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทุนทดแทน ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง
วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561
(ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 นา 114
ลําดับที่ 3) อดคลอง ับประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 4 ของ
จัง วัด ชียงใ ม
บี้ยยังชีพผ งอายุ

จํานวน

8,820,400 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ แ ผ งอายุในตําบลบอ ลี ตาม นัง ือ
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ปรา ฎในแผน
พัฒนาฯ
พ.ศ. 2561- 2565 นา 113 ลําดับที่ 1) อดคลอง ับ
ประ ด็น
ยุทธศา ตร ที่ 4 ของจัง วัด ชียงใ ม
บี้ยยังชีพคนพิ าร

จํานวน

2,899,200 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ แ ผพิ ารและทุพพลภาพในตําบลบอ ลี
ตาม นัง ือซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ปรา ฎใน
แผน
พัฒนาฯ พ.ศ. 2561- 2565 นา 119 ลําดับที่ 1 ) อดคลอง
ับ
ประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 4 ของจัง วัด ชียงใ ม
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บี้ยยังชีพผปวย อด

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

1,228,088 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ แ ผปวย อด ในตําบลบอ ลี ตาม
นัง ือ
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ปรา ฎในแผน
พัฒนาฯ
พ.ศ. 2561- 2565 นา 103 ลําดับที่ 4 ) อดคลอง ับ
ประ ด็น
ยุทธศา ตร ที่ 4 ของจัง วัด ชียงใ ม
ํารองจาย
พื่อจาย ป็นคาใชจาย รณี ิด าธารณภัยฉุ ฉิน รือบรร ทา
ปัญ า
ความ ดือดรอนของประชาชน ป็น วนรวม ทานั้นและมีความจํา
ป็น
รงดวน ซึ่งไม ามารถคาด ารณไดลวง นา ชน วาตภัย อุท ภัย
อัคคีภัย โรคระบาด โรคติดตอ น้ําปาไ ล ลา ฯลฯ (ปรา ฎใน
แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561- 256 นา 128 ลําดับที่ 1 ) อด
คลอง
ับประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 4 ของจัง วัด ชียงใ ม
รายจายตามขอผ พัน
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
พื่อจาย มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ ว 975 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม
2558 รื่องซั ซอมแนวทาง ารดํา นินงานใน าร ง ริมองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นับ นุน ารดํา นินงาน วั ดิ ารชุมชนฯ
(ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 นา 103
ลําดับที่ 4 ) อดคลอง ับประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 4 ของ
จัง วัด ชียงใ ม
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับพื้นที่
ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด าร องทุนฯ พ.ศ. 2547 ํา รับ อบต.
ขนาด ลาง มทบไมนอย วารอยละ 40 ของ งินที่ไดรับจัด รร
จา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ (ปรา ฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 นา 128 ลําดับที่ 1 ) อดคลอง
ับประ ด็นยุทธศา ตร ที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จํานวน

190,345 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น
( บท) ตามพ.ร.บ.บํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณ
ารรายรับงบประมาณรายจายประจําปี (ปรา ฎในแผนพัฒนาฯ
พ.ศ. 2561- 2565 นา 129 ลําดับที่ 3 ) อดคลอง ับ
ประ ด็น
ยุทธศา ตร ที่ 5 ของจัง วัด ชียงใ ม

