นา : 1/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2565
ท บา ตาบ ทา ิ า
อา ภอ องดา จัง ัด

นคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

20,681,860 บาท

รวม

20,681,860 บาท

รวม

20,681,860 บาท

จาน น

2,400,000 บาท

พื่อจายชาระ นี้ งินตน งิน ธนาคาร พื่อ าร ตร ะ รณ
าร ตร ตาม ัญญาที่ 53-06386-3 ง ันที่ 23
ดือน พฤ จิ ายน 2553 ปีนี้ง ดที่ 12
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2547 ะที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. . 2561 ปรา ฏใน ผนงานงบ าง งานงบ
าง
คาชาระดอ บี้ย
จาน น

500,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

พื่อจายชาระ นี้ดอ บี้ย งิน ธนาคาร พื่อ าร ตร ะ รณ
าร ตร
- ป็นไปตาม ัญญาที่ 53-06386-3 ง ันที่ 23
ดือน พฤ จิ ายน 2553 ปีนี้ง ดที่ 12
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2547 ะที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. . 2561 ปรา ฏใน ผนงานงบ าง งานงบ
าง

นา : 2/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จาน น

378,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ พนั งานจางของ
ท บา ตาม ฎ มาย รือระ บียบที่ า นดไ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ. .2533
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 4172 ง ันที่ 24 ธัน าคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1620 ง ันที่ 22 ม ายน 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จาน น

25,000 บาท

พื่อจาย งิน มทบ องทุน งินทด ทน
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง
บี้ยยังชีพผ งอายุ
พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ งอายุที่มี อายุ 60 ปี บริบรณขึ้นไปที่ได
ขึ้นทะ บียนขอรับ บี้ยยังชีพไ ับ ท บา โดยจายอัตรา บี้ยยัง
ชีพราย ดือน บบขั้นบันได า รับผ งอายุ โดยผ งอายุ 60-69
ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80
-89 ปี จะไดรับ 800 บาท ะอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะไดรับ 1,000
บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ด นที่ ุด ที่ มท. 0810.6/ 1234 ง
ันที่ 23 มิถุนายน 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 73
าดับที่ 7
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง

จาน น

12,000,000 บาท

นา : 3/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

บี้ยยังชีพค ามพิ าร

จาน น

4,694,400 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพคนพิ ารที่ได ดงค ามจานง โดย ารขอ
ขึ้นทะ บียนไ ับ ท บา โดย คนพิ ารที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ย
ค ามพิ ารคน ะ 800 บาท ตอ ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ด นที่ ุด ที่ มท. 0810.6/ 1234 ง
ันที่ 23 มิถุนายน 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 73
าดับที่ 7
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง
บี้ยยังชีพผป่ ย อด
จาน น

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร นับ นุน บี้ยยังชีพผป่ ย
อด จาน น 17 คนๆ ะ 6,000 บาท/ปี ตาม นัง ือ ั่ง าร ด น
ที่ ุด ที่ มท.0891.3/ 1655 ง ันที่ 16 ร ฎาคม 2556
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 73 าดับ
ที่ 7
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง
งิน ารองจาย
จาน น

300,000 บาท

พื่อจาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขั้น รือ รณี ารป้อง ัน
ะยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาด าจะ ิด าธารณภัย รือ
รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าค าม ดือดรอนของประชาชน ป็น
นร ม ชน ารป้อง ัน ะ ไขปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ
า ผนดินถ ม ภัย ง ภัย นา าตภัย อัคคีภัย ไฟป่า ะ
มอ ค ัน ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 1179 ง ันที่ 15 ม ายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง

นา : 4/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

รายจายตามขอผ พัน
งิน ง มทบ .ท.ท.

จาน น

39,460 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุง ันนิบาต ท บา งประ ท ไทย ตามขอ
บังคับ มาคม .ท.ท. (ตั้งจายในอัตรารอย ะ 1/6 ของ งินรายได
ไมร ม งินอุด นุน พันธบัตร งิน ะ ม รือ งิน ทุ ประ ภท)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายจายขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น ี่ย ับคาบารุง มาคม พ. . 2555 ตั้งจาย
จา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ
าง งานงบ าง
งิน มทบ องทุน ั ประ ัน ุขภาพ
จาน น

225,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ั ประ ัน ุขภาพ ในระดับทอง
ถิ่น รือพื้นที่ในตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารตั้งงบประมาณ
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พื่อ มทบ อบทุน พ. . 2561
ะที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3842 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด
นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานงบ าง งานงบ าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,864,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,493,400 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จาน น

695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง นทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ นาย ท มนตรี ะ รองนาย
ท มนตรีตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอบ ทนอยางอื่นของนาย
ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิ ภา ท บา ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่
ปรึ านาย ท มนตรี ะ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ภา
ท บา พ. . 2554
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 5/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จาน น

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นงใ ผบริ าร
ได นาย ท มนตรีตาบ ทา ิ า ะ รองนาย ท มนตรี
ตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอบ ทนอยางอื่นของนาย
ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิ ภา ท บา ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่
ปรึ านาย ท มนตรี ะ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ภา
ท บา พ. . 2554
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คาตอบ ทนพิ นาย /รองนาย
จาน น

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ใ ผบริ ารได นาย
ท มนตรีตาบ ทา ิ า ะ รองนาย ท มนตรีตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอบ ทนอยางอื่นของนาย
ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิ ภา ท บา ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่
ปรึ านาย ท มนตรี ะ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ภา
ท บา พ. . 2554
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 6/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาตอบ ทนราย ดือน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย
องค ารบริ าร นตาบ

จาน น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ
ขานุ ารนาย ท มนตรีตาบ ทา
ิ า ะ ที่ปรึ านาย ท มนตรีตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอบ ทนอยางอื่นของนาย
ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิ ภา ท บา ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่
ปรึ านาย ท มนตรี ะ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ภา
ท บา พ. . 2554
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ขานุ าร ภา
จาน น
องค รป ครอง นทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประธาน ภาฯ รองประธาน
ภาฯ มาชิ ภา ท บา ะ ขานุ าร ภาฯ ท บา ตาบ
ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอบ ทนอยางอื่นของนาย
ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิ ภา ท บา ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่
ปรึ านาย ท มนตรี ะ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ภา
ท บา พ. . 2554
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

198,720 บาท

1,490,400 บาท

นา : 7/131
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,868,760 บาท

จาน น

4,357,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน นทองถิ่น
ประจาปี - งินปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน นทองถิ่น
ประจาปีฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
งินประจาตา นง
จาน น

288,000 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจา นงของพนั งาน ท บา ที่ค รจะไดรับ
ตามระ บียบ า นดไ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 8/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จาน น

2,127,360 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง
- งินปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจางฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

96,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครอบชีพชั่ ครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 9/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
- งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดาน ารรั าค าม จ็บป่ ยนอ า
ราช าร ะใน ัน ยุดราช าร( พทย พยาบา ทันต พทย)
- งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
- คาตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
- คาป่ ย าร อุปพร.
- คาป่ ย ารอา า มัครบริบา ทองถิ่น
- คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ือ ๆ
-คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงค ามรับผิดทาง ะ มิด
คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ นทาง ินัยคาตอบ ทน จา
นาที่ใน าร ือ ตั้ง
- งินราง ั งินทาข ัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งครา ๆ ๆ
- คา บี้ยประชุมใ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย า นด งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช ารผบริ ารทองถิ่น
-ขาราช าร/พนั งาน จางประจาผไดรับบานาญป ติ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี พนั งาน นทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

รวม

5,341,900 บาท

รวม

185,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

นา : 10/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คา บี้ยประชุม

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมคณะ รรม าร ามัญ รือคณะอนุ รรม
ารประจา ภาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ที่ มท 0808.2/ 1657 ง ันที่ 16
ร ฎาคม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
จาน น

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คา ชาบาน
จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน า รับผมี ิทธิ บิ จาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขา
ราช าร นทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 11/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งินช ย
งินช ย

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ จางประจา

พื่อจาย ป็น งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร า รับผที่มี ิทธิ
บิ จายตามระ บียบ าด ย ารนั้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522
ง ันที่ 9 ิง าคม 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

จาน น

10,000 บาท

นา : 12/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ค่าใช้สอย

รวม

4,060,900 บาท

จาน น

3,000,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา
ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา าจัด ิ่งปฏิ คาระ าง
บรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย น คา ชาบาน) คาโฆ ณา ะ ผย
พร รายจาย ี่ย ับ ารจาง มาโฆ ณา ะ ผย พรขา ทาง
ิทยุ ระจาย ียงโทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา า คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ ไป พื่อทา นาที่ทาค าม
ะอาด านั งาน านั งาน ท บา ะภายใน ขต ท บา รือ
ปฏิบัติ นาที่ตามภาร ิจ ท บา จาง มาบริ าร รงงานคน ป็น
ครั้งครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 13/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งินคาประ ันภัยรถยนตราช าร

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาประ ันภัยรถยนตราช าร พื่อจาย ป็น งินคา
ประ ันภัยรถยนตราช าร ของ ท บา ตาบ ทา ิ า ภาค
บังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผประ ันภัยจา รถ พ.
. 2535
- ป็นไปตามตาม นัง ือ ั่ง าร รมบัญชี าง ที่ ค
. 0409.6/13052 ง ันที่ 29 พฤ จิ ายน 2549
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคค รือคณะบุคค ที่มานิ
ท นงาน ตร จงาน รือ ยี่ยมชม รือทั นะ ึ าดงาน รือ
ิจ ารอื่นใดอัน ป็นประโยชน ท บา ะใ มายค ามถึง
คาของข ัญ รือของที่ระ ึ ด ย ต อดจน าร ี้ยงรับรอง าร
ประชุม ภา ท บา ได คาอา าร คาอา าร าง ะ ครื่อง
ดื่มฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4/ 1956
ง ันที่ 10 มิถุนายน 2547
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ 2381 ง ันที่ 28 ร ฎาคม พ. . 2548
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

นา : 14/131

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจาย ารดา นินงานขององค รป ครอง นทองถิ่นใน าร นับ จาน น
นุนโครง ารพัฒนา าร มือง ารป ครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระม า ัติยทรง ป็นประมุข
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารพัฒนา าร มือง ารป ครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม า ัตริยทรง ป็นพระ
ประมุข โดยทา าร ผย พรประชาธิปไตย ชน ารจัดอบรม จัด
พิมพ ื่อ าร ผย พร ื่อตางๆ ที่มีในองค รป ครอง นทอง
ถิ่นฯ ฯ พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง
มา ะคาอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0871.22/608 ง
ันที่ 17 ร ฎาคม 2550
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

5,900 บาท

นา : 15/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ะนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง คา ชาที่พั คา ง
ทะ บียน คาพา นะ คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ะอื่นๆที่ ี่ย
ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 ะ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 5517 ง
ันที่ 23 พฤ จิ ายน 2555 ะ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.
. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป( านั ป ัด)

จาน น

200,000 บาท

นา : 16/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาใชจายใน าร ือ ตั้ง
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร ือ ตั้ง ผบริ ารทองถิ่น
รือ มาชิ ภา ท บา ป็นคาใชจาย า รับ าร ือ ตั้งของ
องค รป ครอง นทองถิ่นตามที่ ฎ มาย า นด ( รณีครบ
าระ ยุบ ภา รณี ทนตา นงที่ าง ะ รณีคณะ รรม าร
าร ือ ตั้ง ั่งใ มี าร ือ ตั้งใ ม) อี ทั้งใ ค ามร มมือใน าร
ประชา ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ขอม ขา าร
ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ะ 27
นาที่ ะ ารมี นร มทาง าร มืองใน าร ือ ตั้ง มาชิ ผ
ทนรา ฎร ะ รือ มาชิ ุฒิ ภาตามค าม มา ม ชน คา
ครื่อง ขียน บบพิมพ ะ ั ดุที่ใชใน าร ือ ตั้งคาจัดพิมพบัตร
ือ ตั้ง คาประชา ัมพันธ าร ือ ตั้งฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3675
ง ันที่ 6 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งานคณะ รรม าร าร ือ ตั้งประจา
จัง ัด นคร ที่ ต ( น) 0002/ 111 ง ันที่ 14
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

จาน น

100,000 บาท

นา : 17/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

โครง ารจัดงานรัฐพิธี

จาน น

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานทางรัฐพิธี ใน ัน าคัญตางๆ
ี่ย ับรัฐพิธี ชน ันปิยม าราช ันม าจั รี รือ ันอื่นๆ พื่อ
ใชจาย ป็นคาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคา
อื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3842 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
โครง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานผบริ ารทองถิ่น จาน น
พนั งานพนั งานจาง
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารอบรม รือ ึ าดงาน พื่อพัฒนา
ั ยภาพ มาชิ ภา ท บา ผบริ ารทองถิ่น พนั งาน
ท บา พนั งานจาง ผนาชุมชน ุมอาชีพตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงานฯ พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/ 1658 ง ันที่ 22
มีนาคม 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

100,000 บาท

300,000 บาท

นา : 18/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

โครง าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย
ป ครอง นทองถิน่ ระดับอา ภอ

ือประชาชนขององค ร

พื่อจาย ป็นในโครง าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย ือ
ประชาชนขององค รป ครอง นทองถิ่นระดับอา ภอ (อา ภอ
องดา ) โดยไดรับ งินอุด นุนจา องค รป ครอง นทองถิ่นใน
ขต พื้นที่อา ภอ องดา ทั้ง 4 งๆ ะ 25,000
บาท ได ท บา ตาบ องดา , ท บา ตาบ องดา นอง
ดง, ท บา ตาบ ปทุม าปี ะ ท บา ตาบ ัฒนา
ตามอานาน นาที่ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2560
ะ ไข พิ่ม ติม ขอ 19
-ประ า รม ง ริม ารป ครอง นทองถิ่น รื่อง ั ณฑ
ิธี ารปฏิบัติงาน นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย ือประชาชน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น ง ันที่ 11 ตุ าคม 2560
-ตาม นัง ือ านั ง ริม ารป ครองทองถิ่น จัง ัด
นคร ที่ น 0023.3/ 983 ง ันที่ 3 พฤ จิ ายน 2560
ขอ 3
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
-ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป ( านั ป ัด)

จาน น

125,000 บาท

นา : 19/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปร ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา
มึ ครื่องถาย อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน พระบรมฉายา ั ณ มุดประ ัติขา
ราช าร บบพิมพ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พิมพ นาฬิ าฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป( านั ป ัด)

จาน น

200,000 บาท

รวม

550,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

นา : 20/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ ชน ฟิ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ป ั๊ ไฟฟ้า ิตซไฟฟ้า อด
ไฟฟ้า อด ิทยุ ทรานซิน ตอร ะชิ้น น ิทยุ ถ ย าย
อา า รีซี ตอร มฟ ิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา อด
ฟ ออ ร ซนซ บร อร ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
ั ดุงานบานงานครั
จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุงานบานงานครั ที่จา ป็น ชน ปรง ไม
าด น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ผาปโตะ ระจ
งา มีด น้ายา างจาน น้ายา าง องน้า น้ายาถพื้น ไม าด ไมถ
พื้นฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 21/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ั ดุยานพา นะ ะขน ง

จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้ออะไ รถยนต น าง รถจั ยาน
ยนต ชน บต ตอรี่ ั ทียน ยางนอ ยางใน าย
ไม พ า ต ับ ปน น้ามัน บร ั ทียน ไขค ง นอต ะ
ร มอน้ารถยนต ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
จาน น

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นรถยนต น าง รถ
บรรทุ ขยะ ชน น้ามันดี ซ น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา ถาน าช
ุงตม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 22/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร ชน พ ัน ี ระดา
ขียนโปร ตอร ฟิ ม มมโมรี ารด ไมอัด รป ี รือขา ดาที่ได
จา าร าง อัด ขยาย ภาพถายดา ทียม ขาตั้ง อง ะอื่นๆที่
ี่ย ของ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
ั ดุคอมพิ ตอร
จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk,Digital Video Dis
c,Flash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 23/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

546,000 บาท

จาน น

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า านั งาน ะอาคาร านั งาน รืออาคาร
อื่นที่อยในค ามรับผิดชอบของ ท บา ตาบ ทา ิ า
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. 2547 ะที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1003 ง ันที่ 13 มีนาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คาบริ ารโทร ัพท
จาน น

1,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาโทร ัพท านั งาน รือโทร ัพท ค ื่อนที่ที่ไดรับ
อนุญาตใ ใชในราช ารของ ท บา
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 24/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาบริ ารไปร ณีย

จาน น

1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ด งตราไปร ณียา ร คา ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม
จาน น

24,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ซ คา ิทยุติดตาม
ตั คา ิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดา ทียม คาใชจาย ี่ย ับ าร
ใชระบบอิน ทอร น็ต ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะคา ื่อ าร
อื่นๆ ชา คา ค บิ้ ที ี คา ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็นตน ะ
ใ มายค ามร มถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง า ะคา
ใชจายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ ารใชบริ าร ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)

นา : 25/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คา ชาพื้นที่ ็บไซต ะคาธรรม นียมที่ ี่ย ของ

จาน น

20,000 บาท

รวม

28,900 บาท

รวม

28,900 บาท

ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จาน น

4,300 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)จาน น 1 ครื่องๆ ะ 4,300
บาท คุณ ั ณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผ ิต
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 1,200x1,200 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพรางขา ดา า รับ ระดา ขนาด A4 ไม
นอย า 19 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพราง ี า รับ ระดา ขนาด A4 ไมนอย
า 15 นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง
-มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะ
ระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563 ขอ 42
ประ า ณ ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
จัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอรโนตบุ า รับประม ผ
จาน น

22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ็บไซต ะคาธรรม นียมที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอรโนตบุ า รับงานประม
ผ จาน น 1 ครื่องๆ ะ 22,000 บาท คุณ ั ณะพื้นฐาน
- มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 4 น
ั (4 core) จาน น 1 น ย โดยมีคุณ ั ณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี า ดังนี้ 1) ใน รณีที่มี น ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาด
ไม นอย า 4 MB ตองมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 2.3 GHz ะมี น ย ประม ผ ดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย า 10
น รือ 2) ใน รณีที่มี น ยค ามจา บบ Cache Memory
ร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาดไม นอย า 6 MB ตองมี
ค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย า 1.8 GHz ะมี
ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชค าม ามารถ
ใน ารประม ผ ง
-มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า ขนาดไม
นอย า 8 GB
-มี น ยจัด ็บขอม ชนิด SATA รือดี า ขนาดค ามจุไมนอย
า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย
า 250 GB จาน น 1 น ย
-มีจอภาพที่รองรับค าม ะ อียดไมนอย า 1,366x768 Pixel
ะมีขนาดไมนอย า 12 นิ้
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมนอย
า 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จาน นไมนอย า 1ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี า จาน น ไมนอย า 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
ะ Bluetooth
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ขอ 12 ฉบับ ดือน
พฤ ภาคม 2563
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน

นา : 26/131

นา : 27/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป ( านั ป ัด)
จัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ซอร
พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา (18
นา/นาที) ราคา 2,600 บาท จาน น 1 ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมนอย า 18 นา
ตอนาที (ppm)
-มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง -มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 44
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป( านั ป ัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

2,600 บาท

รวม

3,950,680 บาท

รวม

3,280,080 บาท

รวม

3,280,080 บาท

จาน น

1,766,280 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน นทองถิ่น
ประจาปี - งินปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน นทองถิ่น
ประจาปีฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
งินประจาตา นง
จาน น
พื่อจาย ป็น งินประจา นงของพนั งาน ท บา ที่ค รจะไดรับ
ตามระ บียบ า นดไ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 28/131

60,000 บาท

นา : 29/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จาน น

1,384,700 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง
- งินปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจางฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

69,100 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครอบชีพชั่ ครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 30/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
- งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดาน ารรั าค าม จ็บป่ ยนอ า
ราช าร ะใน ัน ยุดราช าร( พทย พยาบา ทันต พทย)
- งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
-คาตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย
าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
-คาป่ ย าร อุปพร.
-คาป่ ย ารอา า มัครบริบา ทองถิ่น
-คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ือ ๆ
-คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงค ามรับผิดทาง ะ มิด
คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ นทาง ินัยคาตอบ ทน จา
นาที่ใน าร ือ ตั้ง
- งินราง ั งินทาข ัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งครา ๆ ๆ
-คา บี้ยประชุมใ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย า นด งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช ารผบริ ารทองถิ่น
-ขาราช าร/พนั งาน จางประจาผไดรับบานาญป ติ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี พนั งาน นทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

รวม

646,000 บาท

รวม

156,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

นา : 31/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
คา ชาบาน
จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน า รับผมี ิทธิ บิ จาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขา
ราช าร นทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564 ( องค ัง)
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ จางประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ จางประจา า รับผที่มี ิทธิ บิ จายตาม
ระ บียบ าด ย ารนั้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522
ง ันที่ 9 ิง าคม 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตามจัดตั้งตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

จาน น

6,000 บาท

นา : 32/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จาน น

230,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา
ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา าจัด ิ่งปฏิ คาระ าง
บรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย น คา ชาบาน) คาโฆ ณา ะ ผย
พร รายจาย ี่ย ับ ารจาง มาโฆ ณา ะ ผย พรขา ทาง
ิทยุ ระจาย ียงโทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา า คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ ไป พื่อทา นาที่ทาค าม
ะอาด านั งาน านั งาน ท บา ะภายใน ขต ท บา รือ
ปฏิบัติ นาที่ตามภาร ิจ ท บา จาง มาบริ าร รงงานคน ป็น
ครั้งครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 33/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ะนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง คา ชาที่พั คา ง
ทะ บียน คาพา นะ คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คา
ผาน ทางด นพิ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ะอื่นๆที่
ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 ะ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
โครง ารจัด ็บภา ี ค ื่อนที่
จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารจัด ็บภา ี ค ื่อนที่ คาตอบ
ทน คาใช อย คา ั ดุ ะคาอื่นๆ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/ 3485
ง ันที่ 11 ตุ าคม 2550
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/ 1308
ง ันที่ 28 ม ายน 2551
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนา พ. .2561-2565 นาที่ 100 าดับที่ 16
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 34/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปร ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1536
ง ันที่ 19 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตามจัดตั้งตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา
มึ ครื่องถาย อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน พระบรมฉายา ั ณ มุดประ ัติขา
ราช าร บบพิมพ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พิมพ นาฬิ า ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

จาน น

30,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จาน น

90,000 บาท

นา : 35/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร ชน ชน พ ัน
ี ระดา ขียนโปร ตอร ฟิ ม มมโมรี ารด ไมอัด รป ี รือ
ขา ดาที่ไดจา าร าง อัด ขยาย ภาพถายดา ทียม ขาตั้ง
อง ะอื่นๆที่ ี่ย ของ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
ั ดุคอมพิ ตอร
จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 36/131
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารไปร ณีย

จาน น

10,000 บาท

รวม

24,600 บาท

รวม

24,600 บาท

จาน น

22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
จัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม ผ บบที่ 1
* (จอ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ ) โดยมีคุณ ั ณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 6 น
ั (6 core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 3.0 GHz ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชค าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
- น ยประม ผ าง (CPU) มี น ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ันขนาดไม
นอย า 9 MB
-มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) ป็น ผง งจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผง งจร ั ที่มี น ย
ค ามจาขนาดไมนอย า 2 GB
2) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ผ าง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB

นา : 37/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

3) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB
-มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4 GB
-มี น ยจัด ็บขอม ชนิด SATA รือ ดี า ขนาดค ามจุไม
นอย า 1 TB รือชนิด
Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย า 250 GB จาน น 1
นย
-มี DVD–RW รือดี า จาน น 1 น ย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base–T รือดี า จาน นไมนอย า 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ ะ มา
-มีจอภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
- ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะ
ระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563 ประ า ณ ัน
ที่ 12 พฤ ภาคม 2563 ขอ 7
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทยด นที่ ุดที่ มท 0808.2/
3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไปปรา ฏใน ผนงานบริ าร
ทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)
จัดซื้อ ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา (18 นา/นาที)

จาน น

2,600 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา (18
นา/นาที) ราคา 2,600 บาท จาน น 1 ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมนอย า 18 นา
ตอนาที (ppm)
-มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง -มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal ะ Custom
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 44
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง ( องค ัง)

นา : 38/131

นา : 39/131
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

1,119,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

545,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

425,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารตั้งจุดตร จ ะรณรงคช งป้อง ันอุบัติ ตุช ง ท า
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง าตั้งจุดตร จ ะรณรงคป้อง ัน
อุบัติ ตุช ง ท า พื่อ ารดา นิน ารป้อง ัน ะ ไข
อุบัติ ตุทางทองถนน ป็นไปด ยค าม รียบรอย ะ
ประ ิทธิภาพ ชน ท า ันขึ้นปีใ ม, ง รานตได คาตอบ
ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคาอื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0804.5/ 1634 ง ันที่ 22 ันยายน 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 97 าดับ
ที่ 11
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

นา : 40/131
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โครง าร ตรียม ารรับ ด็จฯ

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ตรียมรับ ด็จฯ ชน คาจัดซื้อพระ
บรมฉายา ั ณ ธงประ ภทตางๆ ชน ธงชาติ ธงตรา
ัญ ั ณ คาน้ามัน ะอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 97 าดับ
ที่ 11
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)
โครง ารฝึ อบรมพัฒนา ั ยภาพอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฝึ อบรมพัฒนา ั ยภาพอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช
อย คาจาง มา ะคาอื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ ค ( จ
) 0405.2/ 119 ง ันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 101
าดับที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

นา : 41/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

โครง ารฝึ อบรม ยา ชน าง ไ ยา พติด

จาน น

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารอบรม ยา ชน างไ ยา พ
ติด ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคา
อื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 77 าดับ
ที่ 6
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)
โครง ารฝึ อบรมใ ค ามรใน ารป้อง ัน ะซอม ผนป้อง ัน ะ จาน น
บรร ทา าธารณภัย (อัคคีภัย)
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฝึ อบรมใ ค ามรใน าร
ป้อง ัน ะซอม ผนป้อง ัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย(อัคคีภัย) ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง
มา ะคาอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1/2563 นาที่ 4 าดับที่ 4
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

20,000 บาท

50,000 บาท

นา : 42/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

โครง ารรป้อง ัน ะ ไข ปัญ ายา พติด

จาน น

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารป้อง ัน ะปราบปรามยา พ
ติด ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคา
อื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด น
มา ที่ มท 0816.5/ 2726 ง ันที่ 4 ธัน าคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 77 าดับ
ที่ 8
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)
โครง ารอบรมใ ค ามรใน ารป้อง ัน ะช ย ือ ด็ จมน้า
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารอบรมใ ค ามรใน ารป้อง ัน ะ
ช ย ือ ด็ จมน้า ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง
มา ะคาอื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1/2563 นาที่ 4 าดับที่ 3
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

นา : 43/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค รป ครอง น
ทองถิ่น ั ตรทบท น
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติประจา
องค รป ครอง นทองถิ่น ั ตรทบท น ได คาตอบ
ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคาอื่นๆ ที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1/2563 นาที่ 4 าดับที่ 2
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)
ค่าวัสดุ
ั ดุยานพา นะ ะขน ง
พื่อจาย ป็นคาซื้ออะไ รถดับ พ ิง รถบรรทุ
น้า ชน บต ตอรี่ ั ทียน ยางนอ ยางใน ายไม พ า ต ับ
ปน น้ามัน บร ั ทียน ไขค ง นอต ะ ร มอน้า ถัง
น้ามัน ไฟ นา ไฟ บร ันชนรถยนต ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

จาน น

50,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 44/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

ั ดุ ครื่อง ตง าย

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ตง าย ชน ื้อ าง ง ผา ครื่อง
บบ ครื่อง มายย ะ ัง ัด ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด ม ผา
ผ คอ ฯ ฯ
-ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.3/ 2487 ง ัน
ที่ 23 ร ฎาคม 2556
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)
ั ดุ ครื่องดับ พ ิง
จาน น

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ายา คมีดับ พ ิง าย งน้า ะอุป รณดับ
พ ิง ั ดุ ะอุป รณ า รับใชในงานป้อง ันฝ่ายพ รือน ะ
อื่นๆ ที่ ี่ย ของฯ ฯ
-ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.3/ 2487 ง ัน
ที่ 23 ร ฎาคม 2556
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงานรั า
ค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ( านั
ป ัด)

นา : 45/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:01

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

574,600 บาท

รวม

574,600 บาท

จาน น

79,600 บาท

จาน น

495,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ครื่องปรับอา า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า บบ ย น (ราคาร ม
คาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทีย บบติดผนัง (ระบบ Inverter)
จาน น 2 ครื่องๆ ะ 39,800 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธัน าคม 2563 ขอ 10.6.4
-ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
รั าค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย ( านั ป ัด)
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
โครง ารติดตั้ง อง CCTV
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารติดตั้งระบบ อง งจร
ปิด (CCTV system) ป็น อง งจรปิดภายนอ อาคาร ระบบใย
นา ง 8 จุด ประ อบด ย อุป รณบันทึ ภาพผาน ครือ
ขาย 8 ชอง องโทรทั น งจรปิดชนิด ครือขาย ภายในพื้นที่
ตาบ ทา ิ า ดังนี้
-บานทา ิ า จาน น 2 จุด
-บานภตะคาม จาน น 2 จุด
-บาน นอง ุมพุ จาน น 1 จุด
-บานทาดิน ดงพัฒนา จาน น 3 จุด
-ราคาตามทองต าด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
รั าค าม งบภายใน งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย ( านั ป ัด)

นา : 46/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

5,651,274 บาท

รวม

4,773,674 บาท

รวม

4,773,674 บาท

จาน น

3,133,152 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ
พนั งาน ท บา ตาบ ทา ิ า พรอมปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
งิน ิทยฐานะ
จาน น

428,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน ิทยฐานะผบริ าร ถาน ึ า ะพนั งาน
คร ท บา ที่มี ิทธิ์ไดรับ งิน ัทยฐานะ
- ป็นไปตาม นัง ือ ราม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด น
มา ที่ มท 0809.4/ 1893 ง ันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3886 ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 47/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จาน น

1,204,730 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ะคาตอบ ทน
พนั งานจาง นยพัฒนา ด็ ็ ใน อง าร ึ า
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

7,392 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ ับพนั งานจาง ะ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ ับพนั งานจาง นยพัฒนา ด็
็ ใน อง าร ึ า
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 48/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
-คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง
นทองถิ่น
-คาตอบ ทน ารปฏิบัติงาน จา นาที่ตาร จ
-คาป่ ย ารชด ชย ารงาน รือ าที่ ียไป พื่อ นับ นุน าร
ปฏิบัติ นาที่ (อปพร.)
-คาตอบ ทนคณะ รรม ารตร จ ารจาง งิน
-คาตอบ ทน จา นาที่ใน าร ือ ตั้ง
- งินประโยชนะตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ฯ ฯ
-คาคณะ รรม าร อบค ามรับผิดทาง ะ มินคณะ รรม าร อบ
นฯ ฯ
-คาอื่นตอบ ทนอื่นๆ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี พนั งาน นทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า ( อง าร ึ า)

รวม

798,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 49/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าใช้สอย

รวม

620,000 บาท

จาน น

420,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา
าจัด ิ่งปฏิ คาระ างบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย น คา ชา
บาน) คาโฆ ณา ะ ผย พร รายจาย ี่ย ับ ารจาง มา
โฆ ณา ะ ผย พรขา ทาง ิทยุ ระจาย ียงโทรทั น โรง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา า คาจาง
มาบริ ารคนงานทั่ ไป พื่อทา นาที่ทาค าม ะอาด านั งาน
านั งาน ท บา ะภายใน ขต ท บา รือปฏิบัติ นาที่ตาม
ภาร ิจ ท บา จาง มาบริ าร รงงานคน ป็นครั้งครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 50/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ะนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง คา ชาที่พั คา ง
ทะ บียน คาพา นะ คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ะอื่นๆที่ ี่ย
ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 ะ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 5517 ง
ันที่ 23 พฤ จิ ายน 2555 ะ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.
.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
คาใชจาย พื่อ นับ นุนคาป่ ย าร า รับนั บริบา ทองถิ่น
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อ นับ นุนคาป่ ย าร า รับนั บริบา
ทองถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 85 าดับ
ที่ 14
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 51/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาใชจาย า รับพัฒนาผประ อบ ิชาชีพคร

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับพัฒนาผประ อบ ิชาชีพครที่ ัง ัด
นยพัฒนา ด็ ็ ขององค รป ครอง นทองถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนา พ. .2561-2565 นาที่ 83 าดับที่ 7
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปร ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. .2562
- ป็นไปตามจัดตั้งตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 52/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั
งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา มึ ครื่องถาย
อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน
านั งาน พระบรมฉายา ั ณ มุดประ ัติขาราช าร บบ
พิมพ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจางพิมพ นาฬิ า ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
จาน น

10,000 บาท

ั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร ชน พ ัน
ี ระดา ขียนโปร ตอร ฟิ ม มมโมรี ารด ไมอัด รป ี รือ
ขา ดาที่ไดจา าร าง อัด ขยาย ภาพถายดา ทียม ขาตั้ง
อง ะอื่นๆที่ ี่ย ของฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

นา : 53/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปร ณีย
พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ด งตราไปร ณียา ร คา ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)

จาน น

30,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จาน น

2,000 บาท

นา : 54/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ซ คา ิทยุติดตาม
ตั คา ิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดา ทียม คาใชจาย ี่ย ับ าร
ใชระบบอิน ทอร น็ต ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะคา ื่อ าร
อื่นๆ ชา คา ค บิ้ ที ี คา ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็นตน ะ
ใ มายค ามร มถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง า ะคา
ใชจายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ ารใชบริ าร ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที3่ 0 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า( อง าร ึ า)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จาน น

36,000 บาท

รวม

79,600 บาท

รวม

79,600 บาท

จาน น

79,600 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ครื่องปรับอา า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า บบ ย น (ราคาร ม
คาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทีย บบติดผนัง (ระบบ Inverter)
จาน น 2 ครื่องๆ ะ 39,800 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทยด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธัน าคม 2563 ขอ 10.6.4
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ึ า งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า ( อง าร ึ า)

นา : 55/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

7,528,972 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,677,572 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,535,500 บาท

จาน น

100,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด ัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ัน ด็ งชาติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 82 าดับ
ที่ 3
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)
โครง าร นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของ นยพัฒนา ด็ ็
จาน น
(ราย ั )
จัด รร า รับ ด็ ปฐม ัย (อายุ2-5 ปี)ใน นยพัฒนา ด็ ็ โดย
ป็นคาจัด าร รียน าร อนอัตราคน ะ 1,700 บาท/ปี
- ป็นไปตาม นง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 89 าดับ
ที่ 30
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)

306,000 บาท

นา : 56/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร าร ึ า
พื่อจาย ป็นคา นับ นุนคาใชจาย ถานบริ าร าร ึ า า รับ
ด็ ปฐม ัย อายุ 3-5 ปี ใน นยพัฒนา ด็ ็ โดยมีราย ะ อียด
ดังนี้
1)คา นัง ือ รียน คน ะ 200 บาท ตอปี
2)คาอุป รณ าร รียน คน ะ 200 บาท ตอปี
3)คา ครื่อง บบนั รียน คน ะ 300 บาท ตอปี
4)คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน คน ะ 430 บาท ตอปี
- ป็นไปตาม นง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 89 าดับ
ที่ 29
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)

จาน น

203,400 บาท

นา : 57/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร นับ นุนอา าร าง ัน า รับโรง รียน ะ นยพัฒนา
ด็ ็
พื่อจาย ป็นคาจาง มาประ อบอา าร าง ัน า รับ นย
พัฒนา ด็ ็ ใน ัง ัด ท บา ตาบ ทา ิ า คน ะ 21
บาท จาน น 245 ัน จาน น 5 ง ดังนี้
- พด.บานคา า
- พด.บานภตะคาม
- พด.บาน ี ุ ยโมง
- พด. ัด ิ าอา น
- พด.บาน จริญชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 89 าดับ
ที่ 27
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)

จาน น

926,100 บาท

นา : 58/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ
ั ดุงานบานงานครั
พื่อ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) า รับ นยพัฒนา ด็
็ จาน น 5 ง ใน ัง ัด ท บา ตาบ ทา ิ า ะ า รับ
โรง รียนใน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร ึ าขั้นพื้น
ฐาน( พฐ.) จาน น 6 ง คน ะ 7.37 บาท จาน น 260 ัน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 98 าดับ
ที่ 28
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า ระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า( อง าร ึ า)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระ ไฟฟ้า นยพัฒนา ด็ ็ ทั้ง 5 ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. 2547 ะที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1003 ง ันที่ 13 มีนาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)

รวม

2,102,072 บาท

จาน น

2,102,072 บาท

รวม

40,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

นา : 59/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,851,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,851,400 บาท

งินอุด นุนโครง ารอา าร าง ัน า รับโรง รียนใน ัง ัด พฐ.ที่ จาน น
อยใน ขตพื้นที่ ท บา ตาบ ทา ิ า

3,851,400 บาท

งินอุด นุน นราช าร

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารอา าร าง ัน า รับโรง รียน
ใน ัง ัด พฐ. ที่อยใน ขตพื้นที่ ท บา ตาบ ทา ิ า คน ะ 21
บาท จาน น 200 ัน จาน น 6 ง ดังนี้
-ร.ร.ชุมชนบานทา ิ า
-ร.ร.บานภตะคาม
-ร.ร.บานคา า
-ร.ร.บาน ี ุ ยโมง
-ร.ร.บานชัยชนะ
-ร.ร.บานทา ารี
-ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 74 ง
ันที่ 8 ม ราคม 2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.2/ 1201 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. .2559 ขอ 3 (2)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3886 ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 89 าดับ
ที่ 27
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฎใน ผนงาน าร
ึ า งานระดับ อน ัย รียน ะประถม ึ า ( อง าร ึ า)

นา : 60/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

584,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

295,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

175,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันภัย ะ ค บคุมโรคในทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารป้อง ัน ค บคุม ระงับ โรคไข ือด
ออ ะโรคติด ชื้อไ รั โคโรนา 2019(โค ิด-19)โดยจาย ป็น คา
จาง มา คาตอบ ทน คาใช อย คา ั ดุ ะอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบม าดไทย าด ยคาใชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
.2560 ะ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2)พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 74 าดับ
ที่ 1
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น( านั
ป ัด)

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร ง ริมประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน าร พทยฉุ ฉิน บื้อง จาน น
ตน
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ง ริม ารดา นินงาน ะบริ าร
จัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉินของ ท บา ตาบ ทา ิ าได คา
ตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคาอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0891.3/ 2826 ง
ันที่ 17 ันยายน 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3842 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 103
าดับที่ 7
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น( านั
ป ัด)

นา : 61/131

25,000 บาท

นา : 62/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อทรายอะ บท ะน้ายา
คมี อ อฮอ ออ ซิ จน ือด น้ายาตางๆ ชภัณฑ ฟิ ม
อ ซ รย คมีภัณฑ (ร ม ามะถัน รด ดาง) ถุงมือ ระดา
รอง า ี ผาพัน ผ ชุด ครื่องมือผาตัด ยา ะ
ชภัณฑ อ อฮอ นา า อนามัย น้ายาตาง ะ ั ดุอื่นๆ ที่
ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น( านั
ป ัด)
ั ดุ ครื่อง ตง าย
จาน น

20,000 บาท

ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ตง ายใ ับ จางที่ปฏิบัติงาน ็บ
ขยะ าดถนน ในงานรั าค าม
ะอาด ชน ื้อ าง ง ผา ครื่อง บบ ครื่อง มายย ะ
ัง ัด ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด ม ผาผ คอฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น( านั
ป ัด)

นา : 63/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

29,600 บาท

รวม

29,600 บาท

จาน น

29,600 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ครื่องปรับอา า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า บบ ย น (ราคาร ม
คาติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทีย บบติดผนัง (ระบบ Inverter)
จาน น 1 ครื่องๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทยด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธัน าคม 2563 ขอ 10.6.4
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น ( านั
ป ัด)

นา : 64/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม น ทางโครง ารพระราชดาริ จาน น
ดาน าธารณ ุข

260,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม น ทาง
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข มบาน ะ 20,000
บาท จาน น 13 มบาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารอุด นุนของ
องค รป ครองทองถิ่น พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 81 าดับ
ที่ 22
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น ( านั
ป ัด)

นา : 65/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน นทองถิ่น
ประจาปี - งินปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน นทองถิ่น
ประจาปีฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

รวม

1,588,600 บาท

รวม

1,283,000 บาท

รวม

1,283,000 บาท

จาน น

650,000 บาท

นา : 66/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งินประจาตา นง

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน ท บา ที่ค รจะได
รับตามระ บียบ า นดไ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จาน น

570,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง
- งินปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจางฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

นา : 67/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งินคาครอบชีพชั่ ครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

จาน น

3,000 บาท

นา : 68/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
- งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดาน ารรั าค าม จ็บป่ ยนอ า
ราช าร ะใน ัน ยุดราช าร( พทย พยาบา ทันต พทย)
- งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
-คาตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย
าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
-คาป่ ย าร อุปพร.
-คาป่ ย ารอา า มัครบริบา ทองถิ่น
-คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ือ ๆ
-คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงค ามรับผิดทาง ะ มิด
คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ นทาง ินัยคาตอบ ทน จา
นาที่ใน าร ือ ตั้ง
- งินราง ั งินทาข ัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งครา ๆ ๆ
-คา บี้ยประชุมใ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย า นด งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช ารผบริ ารทองถิ่น
-ขาราช าร/พนั งาน จางประจาผไดรับบานาญป ติ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี พนั งาน นทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

รวม

281,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 69/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คา ชาบาน

จาน น

18,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน า รับผมี ิทธิ บิ จาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขา
ราช าร นทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ จางประจา

พื่อจาย ป็น งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร า รับผที่มี ิทธิ
บิ จายตามระ บียบ าด ย ารนั้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522
ง ันที่ 9 ิง าคม 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

นา : 70/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จาน น

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา
ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา าจัด ิ่งปฏิ คาระ าง
บรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย น คา ชาบาน) คาโฆ ณา ะ ผย
พร รายจาย ี่ย ับ ารจาง มาโฆ ณา ะ ผย พรขา ทาง
ิทยุ ระจาย ียงโทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา า คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ ไป พื่อทา นาที่ทาค าม
ะอาด านั งาน านั งาน ท บา ะภายใน ขต ท บา รือ
ปฏิบัติ นาที่ตามภาร ิจ ท บา จาง มาบริ าร รงงานคน ป็น
ครั้งครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

นา : 71/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร
พื่อจาย ป็นคารับรอง(รายจายใน ารรับรอง รือ ี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง นทองถิ่น)
-คาใชจายในพิธิ ปิอาคารตางๆ
-คาใชจายในพิธีทาง า นา/รัฐพิธี
-คาใชจายใน ารประชุมราช าร ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4/ 1956
ง ันที่ 10 มิถุนายน 2547
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ 2381 ง ันที่ 28 ร ฎาคม พ. . 2548
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

จาน น

10,000 บาท

นา : 72/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ะนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง คา ชาที่พั คา ง
ทะ บียน คาพา นะ คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ะอื่นๆที่ ี่ย
ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 ะ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 5517 ง
ันที่ 23 พฤ จิ ายน 2555 ะ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.
.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

จาน น

30,000 บาท

นา : 73/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปร ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา
มึ ครื่องถาย อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง บบพิมพ ิ่งพิมพที่
ไดจา ารซื้อ รือ ารจางพิมพ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

จาน น

20,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

นา : 74/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร

จาน น

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ี่ย ับ ารโฆ ณา ะ ผย พร
ตางๆ ชน พ ัน ี ระดา ขียนโปร ตอร ฟิ ม มมโมรี ารด
ไมอัด รป ี รือขา ดาที่ไดจา าร าง อัด ขยาย ภาพถายดา
ทียม ขาตั้ง อง ะอื่นๆที่ ี่ย ของ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
ั ดุคอมพิ ตอร
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

นา : 75/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

คาบริ ารไปร ณีย

จาน น

1,000 บาท

รวม

24,600 บาท

รวม

24,600 บาท

จาน น

22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ด งตราไปร ณียา ร คา ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
จัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ า รับงานประม ผ บบที่ 1 * (จอ ดง
ภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ ) จาน น 1 ครื่องๆ ะราคา 22,000
บาท คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 6 น
ั (6 core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 3.0 GHz ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชค าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
- น ยประม ผ าง (CPU) มี น ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ันขนาดไม
นอย า 9 MB
-มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) ป็น ผง งจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผง งจร ั ที่มี น ย
ค ามจา ขนาดไมนอย า 2 GB รือ
2) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ผ าง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
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น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB
รือ 3) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน าร
ใช น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB
-มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4 GB
-มี น ยจัด ็บขอม ชนิด SATA รือ ดี า ขนาดค ามจุไม
นอย า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย
า 250 GB จาน น 1 น ย
-มี DVD-RW รือดี า จาน น 1 น ย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี า จาน นไมนอย า 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมนอย
า 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ ะ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)
จัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ซอร

จาน น

2,600 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา (18
นา/นาที) ราคา 2,600 บาท จาน น 1 ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมนอย า 18 นา
ตอนาที (ppm)
-มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง -มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 44
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ ( อง
ั ดิ ารฯ)

นา : 77/131
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารตานภัย นา

ผ งอายุ ผพิ าร ะผดอยโอ า

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารตานภัย นา ผ งอายุ-คน
พิ าร ผดอยโอ า ทาง ังคม ได ผา ม ื้อ ัน นา ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 72 าดับ
ที่ 3
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งาน ั ดิ าร ังคม ะ ังคม ง คราะ ( อง ั ดิ์
ารฯ)
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โครง าร ง ริม นับ นุน ุมอาชีพ

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตาม าร นับ นุน ุมอาชีพ ุม ตรี ุม
ออมทรัพย ุม ยา ชน ชมรมผ งอายุ รือ ุมตางๆ ในตาบ ทา
ิ า ได ดาย มี่ ฟม ขี้ผึ้ง ะอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 71 าดับ
ที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งาน ั ดิ าร ังคม ะ ังคม ง คราะ ( อง ั ดิ์
ารฯ)
โครง าร ง ริม ภา ด็ ะ ยา ชน
จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง าร นับ นุน ภา ด็ ะ
ยา ชน ได คา ั ดุ คาตอบ ทน คาใช อย คาจาง มา ะ
อื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ ะ ยา ชน
งชาติ พ. .2550 ะ ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.5
/ 4676 ง ันที่ 21 ิง าคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 90 าดับ
ที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งาน ั ดิ าร ังคม ะ ังคม ง คราะ ( อง ั ดิ์
ารฯ)
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โครง ารอบรม ง ริม ะ พัฒนาคุณภาพชี ิตผ งอายุ ง ัย
ุขภาพดี
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน ันผ งอายุ ได คา
อา าร คาป้าย คาน้าอบน้า อม พ งมา ัย คาอุป รณที่ใช น
ม ะอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 72 าดับ
ที่ 4
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ งาน ั ดิ าร ังคม ะ ังคม ง คราะ ( อง ั ดิ์
ารฯ)

จาน น

50,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร าจัดขยะมีพิ

ะขยะอันตราย

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คาใช อย คา ั ดุ ะคาจาง มา
อื่นๆ ตามโครง าร าจัดขยะมีพิ ะขยะอันตราย พื่อ ป็น าร
ร บร มขยะมีพิ ะขยะอันตรายในชุมชน พื่อนาไป าร าจัด
ที่ถ ตอง ะถ ิธีฯ ฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั าค าม ะอาด ะค าม ป็น
ระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ. . 2560
- ป็นไปตามประ า ระทร งม าดไทย รื่อง ารจัด ารม
ฝอย พ. . 2560 ง ันที่ 18 ตุ าคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0263 ง ันที่ 16 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 627 ง ันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่91 าดับที2่
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ะชุมชน งาน าจัดขยะม ผอย ะ ิ่งปฏิ ( านั ป ัด)
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โครง ารจัด ารขยะตนทาง พื่อ ดปัญ าขยะชุมชน
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คาใช อย คา ั ดุ คาจาง มาอื่นๆ ตาม
โครง ารจัด ารขยะตนทาง พื่อ ป็น าร ง ริม ใ ชุมชน
ตระ นั ถึง ารจัด ารขยะม ฝอยร ม ัน โดยใช ั 3R พื่อ ด
ขยะตนทาง ะ ดปัญ า ารจัด ารขยะป ายทางฯ ฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั าค าม ะอาด ะค าม ป็น
ระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ. . 2560
- ป็นไปตามประ า ระทร งม าดไทย รื่อง ารจัด ารม
ฝอย พ. . 2560 ง ันที่ 18 ตุ าคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0263 ง ันที่ 16 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 627 ง ันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่91 าดับที2่
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ะชุมชน งาน าจัดขยะม ผอย ะ ิ่งปฏิ ( านั ป ัด)

จาน น

10,000 บาท
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โครง ารธนาคารขยะ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ อุป รณตามโครง าร ชน ถุงบรรจุ ถุง
มือ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ขาร ม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั าค าม ะอาด ะค าม ป็น
ระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ. . 2560
- ป็นไปตามประ า ระทร งม าดไทย รื่อง ารจัด ารม
ฝอย พ. .2560 ง ันที่ 18 ตุ าคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0263 ง ันที่ 16 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 627 ง ันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่92 าดับที4่
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ะชุมชน งาน าจัดขยะม ผอย ะ ิ่งปฏิ ( านั ป ัด)

จาน น

20,000 บาท

นา : 84/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น
พื่อ ป็นคาใชจายในโครง ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น าร
ติดตามประ มินผ ผนพัฒนา ะงบประมาณ ชน คาใชจายใน
ารจัด ทีประชาคม ะจัดประชุม ารประ มิน ะติดตาม
ผน าร ็บขอม ารประม ผ ขอม ทาง ถิติ คาจางทา
อ าร คาถาย อ าร คาจาง ็บขอม ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารจัดทา ผน
พัฒนาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2548 ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 2 พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่95 าดับ5
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
รางค าม ข็ม ข็งชุมชน งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ รางค าม ขม
ข็งของชุมชน ( านั ป ัด)

นา : 85/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง ารจัดทา ผน มบทชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารอบรม ง ริม ะ นับ นุนจัดทา
ผนชุมชน ชน คาใชจายใน าร ง ริม นับ นุน ารจัดทา
ผนชุมชน ะ ิจ รรม นับ นุน ารจัดประชุมประชาคม ผน
ชุมชน ารพัฒนาผนาชุมชน ราง ครือขายองค รชุมชน ะ นับ
นุน ารขับ ค ื่อน ผนชุมชน บบบรณา าร พื่อนาขอม มาจัด
ทา ป็น ผนพัฒนาทองถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0891.4/ 856 ง
ันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่99 าดับ
ที่16
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
รางค าม ข็ม ข็งชุมชน งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ รางค าม ขม
ข็งของชุมชน ( านั ป ัด)

จาน น

25,000 บาท

นา : 86/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารประชุมคณะ รรม ารชุมชนยอย
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารประชุม/อบรมคณะ รรม าร
ชุมชน ได คาตอบ ทน คา ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคา
อื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0891.4/ 846 ง
ันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ. .2561-2565 นาที่96 าดับที8่
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
รางค าม ข็ม ข็งชุมชน งาน ง ริม ะ นับ นุนค าม ขม ข็ง
ของชุมชน ( านั ป ัด)

นา : 87/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ง ริม าร ขงขัน ีฬาตอตานยา พติด
พื่อจาย ป็นคา ขงขัน ีฬาตานยา พติด ได คาตอบ ทน คา
ั ดุ คาใช อย คาจาง มา ะคาอื่นๆที่ ี่ย ของ
- ป็นไปตามระ บียบม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ขาร ม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 79 าดับ
ที่ 14
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
า นา ัฒนธรรม ะนันทนา าร งาน ีฬา ะนันทนา าร( อง
าร ึ า)

นา : 88/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ัฒนธรรม ประ พณี ดนตรี พื้น มือง จาน น

50,000 บาท

ั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ
ีฬา ชน ฟุตบอ ตะ รอ อ ยบอ ตาขาย ะ ั ดุอื่นที่
ี่ย ของ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ขาร ม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
า นา ัฒนธรรม ะนันทนา าร งาน ีฬา ะนันทนา าร( อง
าร ึ า)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร นับ นุน ารอนุรั

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารจัดงานประ พณีทอง
ถิ่น ชน ันขึ้นปีใ ม บุญม าชาติ ประ พณี ง รานต ัน ิ าข
บชา ันอา าฬบชาฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทร งม าดไทย ที่ มท
0808.4/3722 ง ันที่ 10 ิง าคม 2555
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 69 าดับ
ที่ 1
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
า นา ัฒนธรรม ะนันทนา าร งาน า นา ัฒนธรรมทอง
ถิ่น( อง าร ึ า)

นา : 89/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน นทองถิ่นประจาปี
- งินปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน นทองถิ่นประจาปีฯ
ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

รวม

3,650,370 บาท

รวม

2,641,170 บาท

รวม

2,641,170 บาท

จาน น

927,120 บาท

นา : 90/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งินประจาตา นง

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจา นงของพนั งาน ท บา ที่ค รจะไดรับ
ตามระ บียบ า นดไ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุ า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จาน น

1,583,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง
- งินปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจางฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุ า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 91/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งินคาครอบชีพชั่ ครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม มาตรา 35 งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคค นทองถิ่น พ. .2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นดใ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง นทองถิ่น
อาจจายได พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุ า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

จาน น

70,950 บาท

นา : 92/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น
- งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดาน ารรั าค าม จ็บป่ ยนอ า
ราช าร ะใน ัน ยุดราช าร( พทย พยาบา ทันต พทย)
- งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ
-คาตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย
าด ย ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
-คาป่ ย าร อปพร.
-คาป่ ย ารอา า มัครบริบา ทองถิ่น
-คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ือ ๆ
-คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงค ามรับผิดทาง ะ มิด
คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ นทาง ินัยคาตอบ ทน จา
นาที่ใน าร ือ ตั้ง
- งินราง ั งินทาข ัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งครา ๆ ๆ
-คา บี้ยประชุมใ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย า นด งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช ารผบริ ารทองถิ่น
-ขาราช าร/พนั งาน จางประจาผไดรับบานาญป ติ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินราง ั
ประจาปี พนั งาน นทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

รวม

912,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

นา : 93/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
คา ชาบาน
จาน น

9,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน า รับผมี ิทธิ บิ จาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขา
ราช าร นทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ จางประจา

พื่อจาย ป็น งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร า รับผที่มี ิทธิ
บิ จายตามระ บียบ าด ย ารนั้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522
ง ันที่ 9 ิง าคม 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

จาน น

20,000 บาท

นา : 94/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ะนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ี้ยง คาที่พั คา ชา คา ง
ทะ บียน คาพา นะ คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา า ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ะอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 ะที่ ไข
พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

20,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 95/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ

รวม

790,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา
มึ ครื่องถาย อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน พระบรมฉายา ั ณ มุดประ ัติขา
ราช าร บบพิมพ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พิมพ นาฬิ าฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ
จาน น

200,000 บาท

ั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ ชน ฟิ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ป ั๊ ไฟฟ้า ิตซไฟฟ้า อด
ไฟฟ้า อด ิทยุ ทรานซิน ตอร ะชิ้น น ิทยุ ถ ย าย
อา า รีซี ตอร มฟ ิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา อด
ฟ ออ ร ซนซ บร อร ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 96/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุ อ ราง

จาน น

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ อ ราง ชน ไมตางๆ น้ามันทา
ไม ทิน นอร ี ปรงทาง ี ปนซี มนต ปนขา ทราย อิฐ รือ
ซี มนต
บ ็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ง จอบ ียม ิ่ ข
าน าน ื่อย บไ ไม ็ น ครื่อง ัดขนาด ็ ชน ต ับ
มตร ดิ่ง ทอน้าบาดา ทาน้า ะอุป รณประปา ทอตางๆ โถ
ม อาง างมือ รา พาดผา ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุ า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
ั ดุยานพา นะ ะขน ง
จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออะไ รถยนต รถ
จั รยานยนต ชน บต ตอรี่ ั ทียน ยางนอ ยางใน ั
ทียน ไขค ง ประ จ น็อต ะ ร นอน้ารถยนต ัญญาณไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน ร ยจราตร ม รง ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 97/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นรถยนต น าง รถ
บรรทุ ขยะ ชน น้ามันดี ซ น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา ถาน าช
ุงตม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ะ ผย พรประชา ัมพันธ ชน พ ัน
ี ระดา ขียนโปร ตอร ฟิ ม มมโมรี ารด ไมอัด รป ี รือ
ขา ดาที่ไดจา าร าง อัด ขยาย ภาพถายดา ทียม ขาตั้ง
อง ะอื่นๆที่ ี่ย ของฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 98/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Digital Video D
isc , Flash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ
า รับ ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ
บบ ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปร ณีย
พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ด งตราไปร ณียา ร คา ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

จาน น

50,000 บาท

รวม

13,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

นา : 99/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ซ คา ิทยุติดตาม
ตั คา ิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดา ทียม คาใชจาย ี่ย ับ าร
ใชระบบอิน ทอร น็ต ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะคา ื่อ าร
อื่นๆ ชา คา ค บิ้ ที ี คา ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็นตน ะ
ใ มายค ามร มถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง า ะคา
ใชจายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ ารใชบริ าร ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จาน น

10,000 บาท

รวม

97,200 บาท

รวม

97,200 บาท

จาน น

11,000 บาท

จาน น

44,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ต อ าร ต

็ 2 บานทึบ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต อ าร ต ็ บานทึบ ขนาด 2
บาน จาน น 2 ัง ัง ะ 5,500 บาท ราย ะ อียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผ ิตภัณฑอุต า รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะโยธา ( องชาง)
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม ผ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ า รับงานประม ผ บบที่ 1 * (จอ ดง
ภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ ) จาน น 2 ครื่องๆ ะราคา 22,000
บาท คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 6 น

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั (6 core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 3.0 GHz ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชค าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
- น ยประม ผ าง (CPU) มี น ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ันขนาดไม
นอย า 9 MB
-มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) ป็น ผง งจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผง งจร ั ที่มี น ย
ค ามจา ขนาดไมนอย า 2 GB รือ
2) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ผ าง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB รือ
3) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB
-มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4 GB
-มี น ยจัด ็บขอม ชนิด SATA รือ ดี า ขนาดค ามจุไม
นอย า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย
า 250 GB จาน น 1 น ย
-มี DVD-RW รือดี า จาน น 1 น ย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี า จาน นไมนอย า 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมนอย
า 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ ะ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
- ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะ
ระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563 ประ า ณ ัน
ที่ 12 พฤ ภาคม 2563 ขอ 7
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 12
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน

นา : 100/131

นา : 101/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
ครื่องคอมพิ ตอรโนตบุ า รับงานประม ผ

จาน น

22,000 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอรโนตบุ า รับงานประม
ผ จาน น ครื่องๆ ะ 22,000 บาท คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 4 น
ั (4 core) จาน น 1 น ย โดยมีคุณ ั ณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี า ดังนี้ 1) ใน รณีที่มี น ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาด
ไม นอย า 4 MB ตองมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 2.3 GHz ะมี น ย ประม ผ ดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย า 10
น รือ 2) ใน รณีที่มี น ยค ามจา บบ Cache Memory
ร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาดไม นอย า 6 MB ตองมี
ค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย า 1.8 GHz ะมี
ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชค าม ามารถ
ใน ารประม ผ ง
-มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า ขนาดไม
นอย า 8 GB
-มี น ยจัด ็บขอม ชนิด SATA รือดี า ขนาดค ามจุไมนอย
า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย
า 250 GB จาน น 1 น ย
-มีจอภาพที่รองรับค าม ะ อียดไมนอย า 1,366 x 768 Pixel
ะมีขนาดไมนอย า 12 นิ้
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมนอย
า 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จาน นไมนอย า 1ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี า จาน น ไมนอย า 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ะ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 12
- ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

นา : 102/131

นา : 103/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จาน น 2
ครื่อง โดยมีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอุป รณที่มีค าม ามารถ ป็น Printer,Copier,Scanner
ะ Fax ภายใน ครื่อง ดีย ัน
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผ ิต
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผ ิต
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 1,200x1,200 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพขา ดา า รับ ระดา A4 ไมนอย า 27
นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพ ี า รับ ระดา A4 ไมนอย า 15 นา
ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขา ดา- ี) ได
-มีค าม ะ อียดใน าร น ง ุดไมนอย า 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
-มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ี ะขา ดา
- ามารถทา า นาได ง ุดไมนอย า 99 า นา
- ามารถยอ ะขยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี า จาน นไมนอย า 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 100 ผน
- ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal ะ Custom
อางอิงจา ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ประจาปี พ. .2563 ณ ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563
ขอ 50
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน

จาน น

15,000 บาท

นา : 104/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)

ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา

จาน น

5,200 บาท

รวม

6,720,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

580,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

580,000 บาท

จาน น

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา (18
นา/นาที) ราคา 2,600 บาท จาน น 2 ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน
-มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600 dpi
-มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมนอย า 18 นา
ตอนาที (ppm)
-มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง -มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
ขอ 44
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับอุต า รรม
ะ ารโยธา ( องชาง)
งานก่อสร้าง

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

พื่อจาย ป็น คาจาง มาบริ าร า รับ ป็นคาจาง มา รงงาน
ารจัดทาของ ขน คาจาง มารถ รด ดอรฯ ฯ พื่อ รด
ต ตงถนนภายใน ขตตาบ ทา ิ า คาจาง มาคนงาน า รับ
จาย ป็นคาจาง มา รงงานคนงานทั่ ไป พื่อทา นาที่ทาค าม
ะอาด านั งาน ท บาบ ะภายใน ขต ท บา รือปฏิบัติ
นาที่ตามภาร ิจ ท บา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 7120 ง ันที่ 9 ธัน าคม พ. . 2559
- ป็นไปตาม นัง ือของ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 0746 ง ันที่ 1 ุมภาพันธ พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง ( องชาง)
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุ ต อดจนอาคารตางๆที่อยในค ามรับผิดชอบของ
ท บา ตาบ ทา ิ า ชน อาคาร านั งาน อาคาร นยพัฒนา
ด็ ็ า าประชาคม ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง ( องชาง)

นา : 105/131

80,000 บาท

นา : 106/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

6,140,900 บาท

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

6,130,900 บาท

จาน น

500,000 บาท

ครุภัณฑ อ ราง
ทป ัดระยะทาง Stainless Steel
พื่อจาย ป็นจัดซื้อ ทป ัดระยะทาง Stainless Steel จาน น 2
อันๆ ะ 5,000 บาท โดยมีคุณ ั ณะ ดังนี้
- าย ทปทาด ย ั ดุ Stainless Steel
- าย ทปมีค ามยา 50 มตร
-มีตั ขบอ ทุ ระยะ 1 ซนติ มตร ะขีด บงยอยทุ ๆ 1
มิ ิ มตร
- นา างของ น ทพไม ิน 13 มิ ิ มตร ะ นาไม ิน 0.5
มิ ิ มตร
-มีดามจับ ะ มุนม น ทพ ะโครงป้อง ัน น ทปทาด ยโ ะ
-มีป าย ม ามารถจรดพื้นได
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ตาม ผนงาน
อุต า รรม ะโยธา งาน อ ราง ( องชาง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ รางอาคาร รือ ิ่งป

รางตาง ๆ

โครง าร อ ราง รือนรับรองพนั งาน ท บา ตาบ ทา ิ า
พื่อจาย ป็นคา อ รางตามโครง าร อ ราง รือนรับรองพนั งาน
ท บา ตาบ ทา ิ า อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา
ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 26 าดับที่ 23
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

นา : 107/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางโรงจอดรถภายใน ท บา ตาบ ทา ิ า

จาน น

500,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางตามโครง าร อ รางโรงจอดรถภายใน
ท บา ตาบ ทา ิ า อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา
ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 31 าดับที่ 28
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ ราง องน้า - อง ม นาม ีฬา ท บา ตาบ ทา
ิา
พื่อจาย ป็นคา อ รางตามโครง าร อ ราง องน้า - อง
ม นาม ีฬา ท บา ตาบ ทา ิ า อ รางตาม บบ ป น
ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง าร
จาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 27 าดับที่ 24
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

นา : 108/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาตอ ติม รือดัด ป งอาคาร รือ ิ่งป

รางตาง ๆ

โครง ารปรับปรุง องน้าดาน ังอาคาร านั งาน ท บา ตาบ ทา จาน น
ิา

49,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงตามโครง ารปรับปรุง องน้าดาน ัง
อาคาร านั งาน ท บา ตาบ ทา ิ า อ รางตาม บบ ป น
ท บา ตาบ ทา ิ า า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 27 าดับที่ 24
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
อินทร ป ง มที่ 11

็ ภายใน มบาน บานทุง จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
็ ภายใน มบาน บานทุงอินทร ป ง มที่ 11 ปริมาณ
งาน (จุดที่ 1) าง 3.00 มตร ยา 51.00 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่คอน รีตไมนอย า 153.00 ตาราง มตร (จุด
ที่ 2) าง 2.00 มตร ยา 61.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
พื้นที่คอน รีตไมนอย า 122.00 ตาราง มตร อ รางตาม บบ
ป นมาตรฐาน ท.1-01 รม ารป ครอง ระทร ง
ม าดไทย ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 14 าดับที่ 11
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

153,000 บาท

นา : 109/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
บาน บาน ยโมง มที่ 10

็

ายทางถนนภายใน ม

จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
็ ายทางถนนภายใน มบาน บาน ยโมง มที่ 10 ปริมาณ
งาน ผิ จราจร าง 3.00 มตร ระยะทาง 177.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่คอน รีตไมนอย า 560.00
ตาราง มตร ไ ทาง ฉ ี่ยขาง ะ 0.30 มตร อ รางตาม บบ
ป นมาตรฐาน ท.1-01 รม ารป ครอง ระทร ง
ม าดไทย ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 17 าดับที่ 14
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ ายทางถนน าย ี ุ
จาน น
นอย - ถ้าง ือม บาน ี ุ มที่ 5
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม
็ ายทางถนน าย ี ุ นอย-ถ้าง ือม บาน ี ุ มที่ 5
ปริมาณงาน ผิ จราจร าง 4.00 มตร ระยะทาง 140.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่คอน รีตไมนอย า 560.00
ตาราง มตร ไ ทาง ฉ ี่ยขาง ะ 0.50 มตร อ รางตาม บบ
ป นมาตรฐาน ท.1-01 รม ารป ครอง ระทร ง
ม าดไทย ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 16 าดับที่ 13
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

310,000 บาท

327,000 บาท

นา : 110/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา พื้นที่ าร
(ช งที่ 2) บานทา ารี มที่ 6

ตร ( นอง ดื่อ) จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา
พื้นที่ าร ตร ( นอง ดื่อ)(ช งที่ 2) บานทา ารี มที่ 6 ถนน
าง 5.00 มตร ยา 700.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.30
มตร ปริมาณดินถมคันทาง 1,050.00 บา มตร โดยย รอง
พนดินที่ ุม ป็นบางตอน ะต อด าย ี่ยต ตง รียบ ะ าง
ทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3 .0.80x1.00 มตร จาน น 7
ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา น อ รางตาม บบ ป น ท บา
ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 6 าดับที่ 3
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา พื้นที่ าร ตร ( นอง อย) จาน น
(ช งที่ 2) บานทา ารี มที่ 6
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา
พื้นที่ าร ตร ( นอง อย)(ช งที่ 2)บานทา ารี มที่ 6
ปริมาณงาน ถนน าง 5.00 มตร ยา 829.00 มตร ดินคันทาง
ง ฉ ี่ย 0.50 มตร ปริมาณดินถม 2,071.00 บ.ม. โดยย รอง
พนดินที่ ุม ป็นบางตอน ะต อด าย ี่ยต ตง รียบผิ
จราจร อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า
า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 15 าดับที่ 12
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

118,000 บาท

109,000 บาท

นา : 111/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา พื้นที่ าร
บานภตะคาม มที่ 2

ตร (ผาผั

าน) จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา
พื้นที่ าร ตร (ผาผั าน) บานภตะคาม มที่ 2 ปริมาณ
งาน ถนน าง 5.00 มตร ยา 1,100.00 มตร ดินคันทาง ง
ฉ ี่ย 0.28 มตร ปริมาณดินถมคันทาง 1,520.00 บ.ม. โดยย
รองพนดินที่ ุม ป็นบางตอน ะต อด าย ี่ยต ตง
รียบ ะ างทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3 .0.40x1.00
มตร จาน น 18 ทอน,ทอ ค .มอ .ชั้น 3 .0.60x1.00
มตร จาน น 8 ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา น อ รางตาม
บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อ
โครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 10 าดับที่ 7
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

101,000 บาท

นา : 112/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา พื้นที่ าร
บานทาดิน ดงพัฒนา มที่ 12

ตร (ภ ินฮา )

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน า อง ขา
พื้นที่ าร ตร (ภ ินฮา ) บานทาดิน ดงพัฒนา มที่ 12
ปริมาณงาน ถนน าง 5.00 มตร ยา 1,550.00 มตร ดินคัน
ทาง ง ฉ ี่ย 0.28 มตร ปริมาณดินถมคันทาง 2,080.00
บา มตร โดยย รองพนดินที่ ุม ป็นบางตอน ะต อด
าย ี่ยต ตง รียบ ะ างทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3
.0.40x1.00 มตร จาน น 18 ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา
น อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะ
ติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 1 าดับที่ 4
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

จาน น

124,000 บาท

นา : 113/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน า อง ถนน นรอบ ัดภนาง ิ บาน
นอง ุมพุ มที่ 7

จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน า อง ถนน
นรอบ ัดภนาง ิ บาน นอง ุมพุ มที่ 7 ปริมาณงาน ถนน
าง 5.00 มตร ยา 1,300.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.29
มตร ปริมาณดินถม 1,900.00 บา มตร โดยย รองพนดิน
ที่ ุม ป็นบางตอน ะต อด าย ี่ยต ตง รียบ ะ าง
ทอ ค .มอ .ชั้น 3 .0.40x1.00 มตร จาน น 12
ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา น อ รางตาม บบ ป น ท บา
ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 12 าดับที่ 9
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่ าร ตร (โค ินงาม) จาน น
บานคา า มที่ 4
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่
าร ตร (โค ินงาม) บานคา า มที่ 4 ถนน าง 6.00
มตร ยา 540.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.35 มตร ปริมาณ
ดิน รัง 300.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด าย ะ
างทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3 . 0.40x1.00 มตร จาน น 8
ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา น อ รางตาม บบ ป น ท บา
ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 21 าดับที่ 18
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

110,000 บาท

107,000 บาท

นา : 114/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่ าร
บานคา า มที่ 4

ตร (รอบป่าชา)

จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่
าร ตร (รอบป่าชา) บานคา า มที่ 4 ตั้ง ถนน าง 6.00
มตร ยา 980.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.35 มตร ปริมาณ
ดิน รัง 588.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด าย ะ
างทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3 . 0.40x1.00
มตร จาน น 17 ทอน พรอม ั ดุปนทรายยา น อ รางตาม
บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อ
โครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 20 าดับที่ 17
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่ าร ตร บาน จริญชัย จาน น
มที่ 9
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่
าร ตร บาน จริญชัย มที่ 9 ถนน าง 6.00
มตร ยา 920.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.35 มตร ปริมาณ
ดิน รัง 550.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด าย อ
รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้าย
ชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 22 าดับที่ 19
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

223,000 บาท

205,000 บาท

นา : 115/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่ าร
มที่ 13

ตร บานทุง รรค จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางถนนดิน รัง ขา พื้นที่
าร ตร บานทุง รรค มที่ 13 บาท ถนน าง 5.00
มตร ยา 1,080.00 มตร ดินคันทาง ง ฉ ี่ย 0.40
มตร ปริมาณดิน รัง 450.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบ
ต อด าย อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า
า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 23 าดับที่ 20
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ รางทานบดินพรอมทอระบายน้า า ยอางมโนรา จาน น
บานคา า มที่ 4
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ รางทานบดินพรอมทอ
ระบายน้า า ยอางมโนรา บานคา า มที่ 4
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 25 าดับที่ 22
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

205,000 บาท

500,000 บาท

นา : 116/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร อ ราง านคอน รีต นาอาคาร านั งาน ท บา ตาบ
ทา ิ า

จาน น

พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ ราง านคอน รีต นา
อาคาร านั งาน ท บา ตาบ ทา ิ า อ รางตาม บบ ป น
ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1
ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 28 าดับที่ 25
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร อ ราง านคอน รีตอาคาร อน ประ งค ท บา ตาบ จาน น
ทา ิ า
พื่อจาย ป็น อ รางตามโครง าร อ ราง านคอน รีตอาคาร
อน ประ งค ท บา ตาบ ทา ิ า านคอน รีต าง 19x37
มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่คอน รีตไมนอย า 703.00
ตาราง มตร อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า
า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 29 าดับที่ 26
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

228,000 บาท

218,000 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน ขต านั งาน จาน น
ท บา ตาบ ทา ิ า
พื่อจายตามโครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน
ขต านั งาน ท บา ตาบ ทา ิ า ปริมาณงาน างทอระบาย
น้า ค .มอ .ชั้น 3 . 0.40x1.00 มตร จาน น 170 ทอน บอ
พั พรอมฝาปิด จาน น 10 บอ ะติดตั้งป้ายชื่อโครง าร
จาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 32 าดับที่ 29
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน มบาน บาน จาน น
ทา ิ า มที่ 1
พื่อจายตามโครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน
มบาน บานทา ิ า มที่ 1 ปริมาณงาน างทอระบายน้า ค
.มอ .ชั้น 3 . 0.40x1.00 มตร จาน น 214 ทอน บอพั
พรอมฝาปิด จาน น 18 บอ อ รางตาม บบ ป น ท บา
ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 8 าดับที่ 5
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

นา : 117/131

199,900 บาท

285,000 บาท

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน มบาน บาน จาน น
ทุงอินทร ป ง มที่ 11
พื่อจายตามโครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน
มบาน บานทุงอินทร ป ง มที่ 11 ปริมาณงาน างทอระบาย
น้า ค .มอ .ชั้น 3 .0.40x1.00 มตร จาน น 25 ทอน บอพั
พรอมฝาปิด จาน น 2 บอ, างทอระบายน้า ค .มอ .ชั้น 3
.0.60x1.00 มตร จาน น 80 ทอน บอพั พรอมฝา
ปิด จาน น 4 บอ ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 13 าดับที่ 10
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน มบาน บาน จาน น
ภตะคาม มที่ 2
พื่อจายตามโครง าร างทอระบายน้า ค .พรอมบอพั ภายใน
มบาน บานภตะคาม มที่ 2 ปริมาณงาน างทอระบายน้า ค
.มอ .ชั้น 3 . 0.60x1.00 มตร จาน น 130 ทอน บอพั พรอม
ฝาปิด จาน น 7 บอ อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา
ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 9 าดับที่ 6
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

นา : 118/131

140,000 บาท

184,000 บาท

นา : 119/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ขา พื้นที่ าร
อย) บานทา ารี มที่ 6

ตร ( นอง

จาน น

พื่อจายตามโครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ขา พื้นที่ าร
ตร ( นอง อย) บานทา ารี มที่ 6 ปริมาณดินคัน
ทาง 1,050.00 บา มตร โดยย รองพนดินที่ ุม ป็นบางตอน
ะต อด าย ปริมาณดิน รัง 350.00 บา มตร โดย ี่ย
ต ตง รียบ อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า
า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 7 าดับที่ 4
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ขา พื้นที่ าร ตร นคาตา จาน น
นา - ยบง บานชัยชนะ มที่ 3
พื่อจายตามโครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ขา พื้นที่ าร
ตร นคาตานา - ยบง บานชัยชนะ มที่
3 ปริมาณดิน รัง 1,196.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบ
ผิ จราจรต อด าย อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า
า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 19 าดับที่ 16
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

109,000 บาท

185,000 บาท

นา : 120/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ป็นช ง ๆ ถนนภายใน มบาน
บาน นอง มุ พุ มที่ 7

จาน น

พื่อจายตามโครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ป็นช งๆ ถนน
ภายใน มบานบาน นอง ุมพุ มที่ 7 ปริมาณดิน รัง 700.00
บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด าย อ รางตาม บบ
ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง าร
จาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 11 าดับที่ 8
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
โครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ป็นช งๆ ขา พื้นที่ าร ตร จาน น
(คาอิ นอม) บานทาดิน ดงพัฒนา มที่ 12
พื่อจายตามโครง าร ริมผิ จราจร งดิน รัง ป็นช งๆ ขา
พื้นที่ าร ตร (คาอิ นอม) บานทาดิน ดงพัฒนา มที่ 12
ปริมาณดิน รัง 650.00 บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด
าย อ รางตาม บบ ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติด
ตั้งป้ายชื่อโครง ารจาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 5 าดับที่ 2
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

108,000 บาท

100,000 บาท

นา : 121/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร ริมผิ ถนน งดิน รัง ขา พื้นที่ าร
บานชัยชนะ มที่ 3

ตร นคาขา

จาน น

145,000 บาท

โครง ารปรับปรุงฝายน้า นประชาอา า บานอุดมพัฒนา มที่ 8 จาน น

288,000 บาท

พื่อจายตามโครง าร ริมผิ ถนน งดิน รัง ขา พื้นที่ าร
ตร นคาขา บานชัยชนะ มที่ 3 ปริมาณดิน รัง 938.00
บา มตร ี่ยต ตง รียบต อด าย อ รางตาม บบ
ป น ท บา ตาบ ทา ิ า า นด ะติดตั้งป้ายชื่อโครง าร
จาน น 1 ป้าย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 18 าดับที่ 15
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง
คาปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ราง
พื่อจายตามโครง ารปรับปรุงฝายน้า นประชาอา า บานอุดม
พัฒนา มที่ 8
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564) นาที่ 24 าดับที่ 21
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏตาม ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ราง

นา : 122/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

265,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

265,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

โครง าร ร ฐ ิจพอ พียง ฉ ิมพระ ียรติ ิจ รรม 1. ชุมชนผั
จาน น
นครั รั้ ินได 2. ครอบครั ผั นครั รั้ ินได 3. นย รียนร
ร ฐ ิจพอ พียง 4. ครอบครั ร ฐ ิจพอ พียง 5. จัดทาบัญชี งิน
ออม 6. ม ชี ิต

30,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อ ป็นคาใชจายในโครง าร ฐ ิจพอ พียง ฉ ิมพระ ียรติ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 54 าดับ
ที่ 7
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)

นา : 123/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร ง ริม ารใช ารชี อินทรียใน ารป้อง ัน าจัดโรค ะ
ม ง ัตรพืช

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริม ารใช ารชี อินทรียใน
ารป้อง ัน าจัดโรค ะ ม ง ัตรพืชฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 55 าดับ
ที่ 9
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)
โครง าร ง ริม ะ นับ นุน ารทาปุ๋ยชี ภาพ
จาน น

25,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในโครง าร ง ริม ะ นับ นุน ารทาปุ๋ย
ชี ภาพ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 52 าดับ
ที่ 1
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)

นา : 124/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

โครง าร าร จขอม ัต ะขึ้นทะ บียน ัต ตามโครง าร ัต
ป อดโรคคนป อดภัยจา โรคพิ นุ ัข บา
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารใ ผปฎิบัติ นาที่ าร จ ะขึ้น
ทะ บียนจาน น ุนัข ะ ม ใน ขต ท บา ตาบ ทา ิ า ตาม
จาน น ุนัข ะ ม ตั ะ 3 บาท ตอครั้ง (ปี ะ 2 ครั้ง) ฯ ฯ
- ป็นไปตาม ารจัดตั้งตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด น
มา ที่ มท 0808.5/ 1046 ง ันที่ 10 ม ายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นาที่ 81 าดับ
ที่ 21
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)

จาน น

20,000 บาท

นา : 125/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ค่าวัสดุ

รวม

160,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชภัณฑยา ัต ที่ใชใน ารรั าโรค ัต บรร ทา
อา ารป่ ยของ ัต ชน ยาปฏิชี นะ ยาบารุง ยา ิตามิน ยาถาย
พยาธิ ยา พ นา า อนามัย า ี อ อฮอ ฆา ชื้อ ยน ชีย
นไ โอ ็ต ถุงมือทาง าร พทย ัคซีนป้อง ันโรคพิ ุนัขบา
พรอมอุป รณ ชน ระบอ ฉีดยา ข็มฉีดยา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)
ั ดุ าร ตร
จาน น

60,000 บาท

ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย

" พื่อจาย ป็นคา ั ดุอุป รณที่ใชใน าร ตร ชน าร คมี
ป้อง ัน ะ าจัด ัตรพืช ัต ะ ม ง อา าร ัต พันธุ
พืช ปุ๋ย ม ็ดพันธุ พันธุ าไม ั ดุ พาะชา อุป รณใน ารขยะ
พันธุพืช ชน ใบมีด ชือ ผาใบ รือผาพ า ติ นา า ป้อง ัน
พิ ปริง อร จอบ มุน จานพร น ั ดุ ะอุป รณใชใน
าร ตร ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
ตร งาน ง ริม าร ตร( านั ป ัด)

นา : 126/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

2,938,944 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,938,944 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,227,944 บาท

จาน น

1,177,944 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา
ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คา าจัด ิ่งปฏิ คาระ าง
บรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย น คา ชาบาน) คาโฆ ณา ะ ผย
พร รายจาย ี่ย ับ ารจาง มาโฆ ณา ะ ผย พรขา ทาง
ิทยุ ระจาย ียงโทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ ชน คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา า คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ ไป พื่อด ระบบน้า
ประปา นองคา ม น้าประปา ยคา มย น้าประปา นอง ุ
มพุ น้าประปาทาดิน ดงพัฒนา ( ระบั ) ะน้าประปาชัย
ชนะ ชน ปิด/ปิด น้าประปา ต อดจนงานอื่นๆที่ไดรับมอบ
มาย รือปฏิบัติ นาที่ตามภาร ิจ ท บา จาง มาบริ าร รง
งานคน ป็นครั้งครา ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

นา : 127/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปร ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะคา รง
งาน ใ จายจา คาใช อย น รณีที่องค รป ครอง นทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จายจา คาใช
อย คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ
จาย ป็นคา ั ดุ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน ชน ระดา ปา า ดิน อ คา
มึ ครื่องถาย อ าร ฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน พระบรมฉายา ั ณ มุดประ ัติขา
ราช าร บบพิมพ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พิมพ นาฬิ าฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

จาน น

50,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

นา : 128/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:02

ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ ชน ฟิ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ป ั๊ ไฟฟ้า ิตซไฟฟ้า อด
ไฟฟ้า อด ิทยุ ทรานซิน ตอร ะชิ้น น ิทยุ ถ ย าย
อา า รีซี ตอร มฟ ิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา อด
ฟ ออ ร ซนซ บร อร ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)
ั ดุ อ ราง
จาน น

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ อ
ราง ชน ็ ิน ปน ทราย ตะป ั ดุ/อุป รณ
ประปา ชน ทอพี ีซี ทอพีอี ทอพีบี พรอมอุป รณ มาตร ัดน้า ขา
ตั้งมาตร ขอตอ คมป์รัดทอ ย ตางๆ ทปพัน ีย า ทาทอฯ
ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

นา : 129/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:03

ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย

จาน น

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย ชน าร
ม ค อรีน ร ด รือทราย รองน้าประปา ะอื่นๆ ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)
ั ดุคอมพิ ตอร
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอม (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk,Digital Video Dis
c,Flash Drive) ทปบันทึ ขอม ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ซอร ผน รอง ง ระดา ตอ นื่อง าย ค บิ ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ซิป รือ RAM
มา พริน ตอร ิตชิ่งบอ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน งจร
อิ ็ ทรอนิ โปร รมคอมพิ ตอร รือซอฟต รที่มีราคา
น ย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯ ฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

นา : 130/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:03

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

611,000 บาท

จาน น

600,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าประ า นองคา ม ประปา ยคา
มย ประปา นอง ุมพุ ประปาชัยชนะ ประปาทาดิน ดง
พัฒนา ( นอง ระบั ) ะประปาทา ารี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินของ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. 2547 ะที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1003 ง ันที่ 13 มีนาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)
คาบริ ารไปร ณีย
จาน น

1,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาธนาณัติ คาด งตราไปร ณียา ร คา
ด งตราไปร ณียา ร คา ชาตไปร ณีย คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

นา : 131/131

ันที่พิมพ : 23/8/2564 15:12:03

คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ซ คา ิทยุติดตาม
ตั คา ิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดา ทียม คาใชจาย ี่ย ับ าร
ใชระบบอิน ทอร น็ต ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะคา ื่อ าร
อื่นๆ ชา คา ค บิ้ ที ี คา ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็นตน ะ
ใ มายค ามร มถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง า ะคา
ใชจายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ ารใชบริ าร ฯ ฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง มาดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจา งินรายได, งินอุด นุนทั่ ไป ปรา ฏใน ผนงาน าร
พาณิชย งาน ิจ ารประปา ( องชาง)

จาน น

10,000 บาท

