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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,980,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,353,240 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,819,640 บาท

รวม

1,534,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดอน า รับตา นงนาย อบต. ดอน
ละ 20,400 บาท จานวน 1 อัตรา ปน งิน 244,800 บาท ตา นงรอง
นาย อบต. ดอนละ 11,220 บาท/คน จานวน 2 อัตรา ปน งิน 269,280
บาท จานวน 12 ดอน
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่ว
ไป 00111 (521000) 210100 ( านั ปลัด)
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
พ่อจาย ปน คาตอบ ทนประจาตา นงใ นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ดอนละ 1,750.- บาท จานวน 12 ดอน ปน
งิน 21,000.- บาท , รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตรา ดอนละ 880.- บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 21,120.-บาท รวม ปน
จานวน งิน 42,120.-บาท
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่ว
ไป 00111 (521000) 210200 ( านั ปลัด)
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษใ นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ดอนละ 1,750.- บาท จานวน 12 ดอน ปน
งิน 21,000.- บาท , รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตรา ดอนละ 880.- บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 21,120.- บาท รวม
ปน งิน 42,120 บาท
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่ว
ไป 00111 (521000) 210300 ( านั ปลัด)

งินคาตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ดอนละ 7,200.-บาท จานวน 12 ดอน
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
( านั ปลัด)

นา : 3/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

849,600 บาท

รวม

4,285,320 บาท

จานวน

2,936,460 บาท

พ่อจาย ปน
(1) คาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ดอนละ 11,220 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 134,640 บาท
(2) คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตรา ดอนละ 9,180 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 110,160 บาท
(3) คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 6 อัตรา
ดอนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 518,400 บาท
(4) คาตอบ ทน ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ดอนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 86,400 บาท
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั
บัญชี 210600 ( านั ปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
พ่อจาย ปน งิน ดอนใ พนั งาน วนตาบล ( านั ปลัด) จานวน 5
อัตรา ได 1. ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล 2. ัว นา านั ปลัด 3. นั
พัฒนาชมชน 4. นั วิ คราะ นโยบาย ละ ผน 5. นั ทรัพยา รบคคล
( องคลัง) จานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.นั บริ ารงานคลัง (อานวย าร ระดับ
ตน) 2.นั วิชา าร งิน ละบัญชี (ช .) 3. จาพนั งานพั ด (ปง./ปช.) 4. จา
พนั งานจัด ็บรายได (ปง./ปช.)
ละจาย ปน งินปรับปรง งิน ดอนประจาปของพนั งาน วนตาบล จานวน 12
ดอน
ปรา ฎ ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป (00111)
ร ั บัญชี 220100
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

10,500 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิไดรับ ปนราย
ดอน ละ งิน พิ่มชวย ลอคาครองชีพชั่วคราวใ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดอน ( องคลัง)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั
บัญชี 220300
งินประจาตา นง

จานวน

132,000 บาท

จานวน

1,134,360 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่ควรไดรับตาม
ระ บียบที่ า นด
( านั ปลัด) จานวน 2 อัตรา ได 1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล 2. วั
นา านั ปลัด
( องคลัง) จานวน 1 อัตรา ได 1.ผอานวย าร องคลัง
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)ร ั
บัญชี 220300

คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ผ
ชวย จาพนั งานธร าร 2.พนั งานจางทั่วไป จานวน 3 อัตรา ดังนี้ 1.พนั งาน
ขับรถยนต 2 อัตรา 2.คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา ( านั ปลัด)
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ละคาตอบ ทนพิ ศษพนั งานจางภาร ิจ จานวน 3
อัตรา ดังนี้ 1.ผชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี 2.ผชวย จาพนั งานพั ด 3
.ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได ( องคลัง) จานวน 12 ดอน
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ าร งานทั่ว
ไป 00111 522000 (220600)
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

72,000 บาท

รวม

1,531,000 บาท

รวม

314,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาตอบ ทน ปนราย
ดอน ละ งิน พิ่มชวย ลอคาครองชีพชั่วคราวใ พนั งานจาง จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 522000 (220700)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน
1.คาตอบ ทนของคณะ รรม ารฝายตาง ๆ ชน คณะ รรม าร า นดราคา
ลาง คณะ รรม ารตรวจรับงานจาง ผควบคมงานจาง ฯลฯ
( องคลัง)
2.คาตอบ ทน อา า มัครบริบาลทองถิ่น ( านั ปลัด)
3.คาตอบ ทนคณะ รรม ารใน าร ลอ ตั้ง ( านั ปลัด)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 310100
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจางที่มาฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั
บัญชี 310300 ( านั ปลัด)
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คา ชาบาน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

94,000 บาท

รวม

692,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ที่ า นด ดังนี้
1.คา ชาบานของพนั งาน วนตาบล จานวน งิน 50,000.- บาท ( านั ปลัด)
2. คา ชาบานของพนั งาน วนตาบล จานวน งิน 50,000.-บาท ( องคลัง)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั
บัญชี 310400

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล ละผมี ิทธิ
บิ ไดตามระ บียบที่ า นด ดังนี้
1. งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล จานวน 34,000
.- บาท ( านั ปลัด)
2. งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล จานวน 60,000
.-บาท ( องคลัง)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั
บัญชี 310500

ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ขา คร่องถาย อ าร คา ย็บ ละ ขาป นัง อ
- พ่อจาย ปนคา ชา คร่องถาย อ าร, คา ย็บ ละ ขาป นัง อ, ถาย อ าร
บบพิมพ ขียว ฯลฯ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)
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คาจาง มาบริ ารอ่น ๆ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารอ่น ๆ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)

คาใชาจายใน ารพัฒนาระบบ ทคโลโลยี าร น ทศ ละ าร ่อ าร
พ่อ ปนคาใชจายใน ารปรับปรงระบบ ว็บไซตขององค ารบริ าร วนตาบล
ถ้าฉลอง ละ พ่อพัฒนาระบบ ทคโนโลยี าร น ทศ รองรับ ารดา นิน าร
ตาง ๆ ชน ารบันทึ ขอมลพ้นฐานขององค รป ครอง วนทองถิ่น ขอมล
พ่อ ารวาง ผน ละประ มินผล ารใชจายงบประมาณขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ารจัด าพั ดดวยระบบ e – gp ละระบบบัญชีคอมพิว ตอร
ระบบศนยบริ ารขอมลบคลา รทองถิ่น งชาติ ฯลฯ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน ใน ารประชม อบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ผบริ ารทองถิ่น ละ มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ของทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)

คา บี้ยประ ันภัยรถยนต วน ลาง
- พ่อ ปนจาย ปนคา บี้ยประ ันภัยรถยนต วน ลางขององค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)
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คารับวาร าร ละ ิ่งพิมพ

จานวน

3,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

โครง ารจาง มา จา นาที่รั ษาความปลอดภัยในทรัพย ิน ละ ถานที่ราช าร จานวน
ละขับรถยนตบริ ารรับ- งผปวยฉ ฉิน นอ วลาราช าร (16.30 - 08.30 น.)
วัน ยดราช าร ละวัน ยดนั ขัตฤ ษ ตลอด 24 ชั่วโมง

84,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบอ รับวาร าร ละ ิ่งพิมพ า รับบริ ารผมาติดตอ
ราช ารภายใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบล ละ มบาน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)

โครง ารจาง มาจัดทาปายโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธขอมลขาว าร
ของทางราช าร
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ผย พร ขาว ารโดยจัดทา ผนพับ
ใบปลิว โป ตอร ปายผาประชา ัมพันธ อ าร รปผล ารดา นินงาน
ของ อปท. จัดทาปายปดประ าศ/ประชา ัมพันธขอมลขาว ารประจา
อบต. จัดทาตรับ ร่องราวรองท ข ฯลฯ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร จา นาที่รั ษาความปลอดภัยในทรัพย ิน
ละ ถานที่ราช าร ละขับรถยนตบริ ารรับ งผปวยฉ ฉิน นอ วลา
ราช าร (16.30 น-08.30 น.)วัน ยดราช าร ละวัน ยดนั ขัตฤ ษตลอด 24
ชั่วโมง จานวน 1 ราย
ปนไปตาม ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง
วนทองถิ่น
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)

นา : 9/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- คารับรองใน ารตอนรับบคคล รอคณะบคคล
พ่อจาย ปนคาอา าร คา คร่องด่ม คาของขวัญ คาพิมพ อ าร คาใชจายที่
ี่ยว น่องใน ารรับรองรวมทั้งคาบริ าร ละคาใชจายอ่นซึ่งจา ปนตองจายที่
ี่ยว ับ ารรับรอง พ่อ ปนคารับรองใน ารตอนรับบคคล รอคณะ
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาองค ารบริ าร วนตาบล
พ่อจาย ปนคาอา าร คา คร่องด่มตาง ๆ ละคาบริ ารใน าร ลี้ยงรับรอง
ารประชม ภาทองถิ่น
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320200)

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายใน าร ขารวม ิจ รรมระดับอา ภอ-จัง วัด
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ขารวม ิจ รรมในระดับอา ภอ- จัง วัด ขารวม
ิจ รรมงานรัฐพิธีตาง ๆ
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด)532000 (320300)

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พ่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจายอ่น ๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร ของพนั งาน วนทองถิ่น พนั งานจาง คณะผบริ าร ละ
มาชิ ภาฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)

นา : 10/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

คาใชจายใน าร ลอ ตั้ง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ลอ ตั้งขององค รป ครอง วนทองถิ่น ตาม
ที่คณะ รรม าร าร ลอ ตั้ง า นด ( รณีครบวาระ ยบ ภา ละ รณี ทน
ตา นงที่วาง) อี ทั้งใ ความรวมมอ ละ าร นับ นนคาใชจาย า รับ าร
ลอ ตั้ง ภาผ ทนราษฎร ละ รอ มาชิ วฒิ ภาตามที่ ฎ มาย า นด
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด)532000 (320300)

โครง ารฝึ อบรมบคลา รขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ มีคณธรรม ละ
จริยธรรม
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารฝึ อบรมบคลา รขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นใ มีคณธรรม ละจริยธรรม โดยมีคาใชจาย ประ อบ
ดวย คาปายโครง าร คาวั ดอป รณใชใน ารอบรม คา ชาที่พั คา
วิทยา ร คาอา าร ละ คร่องด่ม คาใชจาย บ็ด ตล็ดอ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)
โครง ารพัฒนาความรบคลา รขององค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาความรใ ับบคลา ร
ขององค รป ครอง วนทองถิ่นใ มีความร ความ ขาใจใน ารปฏิบัติงาน พิ่ม
ขึ้น โดยมีคาใชจาย ประ อบดวย คาปายโครง าร คาวั ดอป รณใชใน
ารอบรม คา ชาที่พั คาวิทยา ร คาอา าร ละ คร่องด่ม คาใชจาย บ็ด ตล็ด
อ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)

นา : 11/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

โครง ารพัฒนาศั ยภาพของ มาชิ ภา อบต. คณะผบริ ารทองถิ่น พนั งาน
วนตาบล พนั งานจาง ผนาชมชน ละประชาชนในทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาศั ยภาพของ มาชิ
ภา อบต. คณะผบริ ารทองถิ่น พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ผนา
ชมชน ละประชาชนในทองถิ่น โดยมีคาใชจาย ประ อบดวย คาปาย
โครง าร คาวั ดอป รณใชใน ารอบรม คา ชาที่พั คาวิทยา ร คาอา าร
ละ คร่องด่ม คาใชจาย บ็ด ตล็ดอ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน ขององค ารบริ าร วนตาบล
ถ้าฉลอง
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 532000 (320400)

นา : 12/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

300,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ ฟม ธงชาติ มดประวัติขา
ราช าร น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
(วั ดคงทน) คร่องคิด ลข คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดาตะ รงวาง
อ าร ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผนปายช่อ านั งาน มลี่ ตาชั่งขนาด
ล็ ผนปายจราจร รอ ผนปายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (330100)

วั ดไฟฟา ละวิทย
- พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟา ดังนี้
(วั ดคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว ทียม
ทปพัน ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา บร อร ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ ภายใน านั งาน อาคาร ถานที่ อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (330200)

นา : 13/77
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วั ดงานบานงานครัว

จานวน

15,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใชตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัดพ้น ผาปที่นอนผา
ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้า ระติ น้ารอน ระติ น้า
ข็ง ตา ถัง ๊ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (330300)

วั ดยานพา นะ ละขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช ับรถยนตของ อบต. ถ้าฉลอง ชน (วั ด
ิ้น ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล พลา ฟลม รอง
ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง ญ จ ล่อน ล็อ ียร ระจ โคง
มน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน บาะรถยนต ชด ียรรถยนต ค
รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ ลอ ถัง
น้ามัน ระจ มองขางรถยนต ข็มขัดนิรภัย
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (330700)

นา : 14/77
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วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่น
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ๊ งตม น้ามันจารบี น้ามัน
คร่อง ถาน ๊า ฯลฯ า รับรถยนต วน ลางที่ใชในราช าร ละใชใน
ิจ ารตาง ๆ ของ อบต. ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (330800)

วั ดคอมพิว ตอร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ขอมล ผน รอจานบันทึ ขอมล ตลับผง
มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย ค บิล ัวพิมพ รอ ถบ
พิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ผง ปนอั ขระ รอ ปนพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง ระจาย ัญญาน
ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 533000 (331400)
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

225,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟาของ านั งานที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
ถ้าฉลอง
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 534000 (331700)

คาบริ ารโทรศัพท
- พ่อจาย ปนคาใชบริ ารโทรศัพทพ้นฐาน ละโทรศัพท คล่อนที่ของ านั
งาน อบต.ถ้าฉลอง
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 534000 (340400)

คาบริ ารไปรษณีย
- พ่อจาย ปนคาฝา งไปรษณีย ไปรษณียภัณฑ อา ร ตมป์ คา งไปรษณีย
ดวนพิ ศษ คา งธนาณัติ ละที่ ี่ยวของ ับ ารบริ ารของ ท.
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 53400 (340400)

นา : 16/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

คาบริ าร ่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

98,000 บาท

รวม

2,600 บาท

รวม

2,600 บาท

จานวน

2,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารใชบริ ารอิน ตอร น็ตขององค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 534000 (340500)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา (18
นา/นาที) จานวน 1 คร่อง คณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)
-มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย วา 8 MB
-มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
-มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ประจาป พ
.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( านั
ปลัด) 541000 (414600)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

479,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

344,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

287,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารอ่น ๆ
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ชน คาถาย อ าร บบ ปลน บบ
พิมพ ขียว บบพิมพตาง ๆ คา ย็บ ลม ขาป นัง อ รอ อ ารอ่น ๆ ใน
ลั ษณะที่ ปนรป ลม ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 320100 ( องคลัง)

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน ใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ของทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 320100 ( องคลัง)

โครง ารจาง มาบริ ารชวย จา นาที่ปฏิบัติงานดานพั ด ละทรัพย ิน
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารชวย จา นาที่ปฏิบัติงานดานพั ด ละ
ทรัพย ิน
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 320100 ( องคลัง)
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

120,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาบริ ารออ ารวจ คาวั ด
อป รณ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2550
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง 00113 ( อง
คลัง) 532000 (320300)

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับคา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจายอ่น ๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รอไปประชมอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 320300 ( องคลัง)

โครง ารออ นวยบริ ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่ราช าร ประจาป
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารออ นวยบริ ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่
ราช าร ประจาป ประ อบดวยคาใชจายดังนี้ คาปาย คาวั ดอป รณ ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 320300 ( องคลัง)
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

54,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา รอซอม ซมทรัพย ิน พ่อใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ชน คาซอม ซมทรัพย ิน ครภัณฑตาง ๆ คาบารงรั ษา
ทรัพย ิน ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) ร ั บัญชี 320400 ( องคลัง)

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ ฟม ธงชาติ มดประวัติขา
ราช าร น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
(วั ดคงทน) คร่องคิด ลข คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดาตะ รงวาง
อ าร ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผนปายช่อ านั งาน มลี่ ตาชั่งขนาด
ล็ ผนปายจราจร รอ ผนปายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ปรา ฏใน ผนบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 330100 ( องคลัง)
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วั ดไฟฟา ละวิทย

จานวน

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟา ดังนี้
(วั ดคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ทป
พัน ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา บร อร ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ ภายใน านั งาน อาคาร ถานที่ อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง (00113)
( องคลัง) 533000 (330200)

วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใชตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัดพ้น ผาปที่นอนผา
ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ปรา ฏใน ผนบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 330300 ( องคลัง)
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

3,000 บาท

รวม

135,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ขอมล ผน รอจานบันทึ ขอมล ตลับผง
มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย ค บิล ัวพิมพ รอ ถบ
พิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ผง ปนอั ขระ รอ ปนพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง ระจาย ัญญาน
ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 331400 ( องคลัง)

พ่อจาย ปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ ปนตน
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 340400 ( องคลัง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
จัดซ้อต ็บ อ ารราง ล่อน บบพวงมาลัย
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อต ็บ อ ารราง ล่อน บบพวงมาลัย (มอ มน) 1
ตอน ชนิด 9 ต ประดวยต ดี่ยว 1 ต ละตค 4 ต ปน บบ คล่อนที่ ขนาด
วาง 121.70 ซนติ มตร ยาว 358 ซนติ มตร ง 223.5 ซนติ มตร ตใบ ด
ทาย ามารถ ปดดาน ลังไดโดยไมตอง ล่อนต ตละตมีชั้นพ้น 4
ชิ้น จานวน 5 ชอง จานวน 1 ชด
ปนครภัณฑที่ไมมี า นดไวในบัญชีมาตรฐานครภัณฑ
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 541000 (410100) ( องคลัง)
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จัดซ้อโต๊ะทางาน ล็

จานวน

13,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อโต๊ะทางาน ล็ พรอม ระจ ขนาด 5 ฟต ขนาด
วาง 1,534 มิลลิ มตร ลึ 773 มิลลิ มตร ง 750 มิลลิ ตร จานวน 2 ตัว
ปนครภัณฑที่ไมมี า นดไวในบัญชีมาตรฐานครภัณฑ
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 541000 (410100) ( องคลัง)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล จานวน 1
คร่อง โดยมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั ( 4 Core) โดยมีความ
ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย วา 2.8 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล
ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไมนอย วา 8 MB
-มี นวยประมวลผล ลาง พ่อ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รอดี วา ดังนี้
1) ปน ผงวงจร พ่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวยความจาขนาด
ไมนอย วา 2 MB รอ
2)มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวยความจา ลั ใน
าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รอ
3) มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช นวยความ
จา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มีขนาดไมนอย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รอ ดี วา ขนาดความจดไมนอย
วา 1 TB รอชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมนอย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รอดี วา จานวน 1 นวย
-มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Netwotk lnterface) 10/100/1000 BaseT รอดี วาไมนอย วา 1 ชอง
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-มีชอง ช่อมตอ (lnterface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
-มี ปนพิมพ ละ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
-มีความ วางใน ารพิมพไมนอย วา 136 คอลัมน (Column)
-มีความ ร็วณะพิมพรางความ ร็ว ง ขนาด 10 ตัวอั ษรตอนิ้ว ไดไมนอย
วา 400 ตัวอั ษรตอวินาที
-มีความละ อียดใน ารพิมพ บบ Enhanced Graphics ไมนอย
วา 360x360 dpi
-มี นวยความจา บบ input Buffer ไมนอย วา 128 KB
-มีชอง ช่อมตอ (lnterface) บบ Parallel รอ USB 2.0 รอดี วา จานวน
ไมนอย วา 1 ชอง จานวน 1 คร่อง
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ประจาป พ
.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง 00113 ( อง
คลัง) 541000 (414600)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ่อจาย ปนคาตอบ ทนของผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ชน คาตอบ ทน ารปฏิบัติ นาที่ของ มาชิ อา า มัคร
ปอง ันภัยฝายพล รอน ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 531000 (310100)

รวม

630,000 บาท

รวม

618,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

443,000 บาท

จานวน

288,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารจาง มาพนั งานขับรถ ละคนงานประจารถบรรท น้าดับ พลิง
อ น ประ งค
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร
1. พนั งานขับรถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ งค จานวน 1 ราย ปน
งิน 96,000 บาท
2. คนงานประจารถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ งค จานวน 2 ราย ราย
ละ 96,000 บาท ปน งิน 192,000 บาท
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320100)
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ ารอ่น ๆ
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร
1. พนั งานขับรถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ งค จานวน 1 ราย ปน
งิน 96,000 บาท
2. คนงานประจารถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ งค จานวน 2 ราย ราย
ละ 96,000 บาท ปน งิน 192,000 บาท
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320100)
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง ารควบคมไฟปา ละ มอ ควัน

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารควบคมไฟปา ละ มอ
ควันในพ้นที่ตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน าร
ฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)

คาใชจายโครง ารฝึ ซอม ผนปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ ซอม ผนปอง ันภัย
ละบรร ทา าธารณภัย ตาบลถ้าฉลองโดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ
ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่ิองด่ม คาวั ดอป รณ
ใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
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คาใชจายโครง ารฝึ อบรมทบทวน มาชิ อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รอน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ อบรมทบทวน มาชิ
อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รอน (อปพร.) ตาบลถ้าฉลอง
โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ละ คร่ิองด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
คาใชจายใน ารปอง ันอบัติภัยทางถนน วินัยจราจร
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารปอง ันอบัติภัยทางถนน วินัยจราจร ละลด
อบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล าคัญ ชน ทศ าลปใ ม ทศ าล
ง รานต ปนตน
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
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ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละขน ง

รวม

115,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช ับรถบรรท น้าอ น ประ งค ละดับ
พลิง ของ อบต. ถ้าฉลอง ชน (วั ด ิ้น ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต
ละ ร ายไมล พลา ฟลม รอง ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง ญ จ ล่อน ล็อ ียร ระจ โคง
มน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน บาะรถยนต ชด ียรรถยนต ค
รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ ลอ ถัง
น้ามัน ระจ มองขางรถยนต ข็มขัดนิรภัย
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ (วั ด ิ้น ปลอง) คาน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่น า รับรถ
บรรท น้าอ น ประ งค ละดับ พลิง อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
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วั ด คร่องดับ พลิง
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อถังดับ พลิง ( ี ดง) ขนาด ขนาด15 ปอนด พรอม คมี
ง ทอดดน้าดับ พลิงชนิดทอ ข็ง ฯลฯ พ่อไวใชใน านั งาน อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 532000 (331600)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

25,000 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งินอด นนองค รป ครอง วนทองถิ่น
โครง าร นับ นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนใ ับ ทศบาลตาบลวัง ะพี้ า รับ ปนคาศนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานปอง ันภัยฝายพล รอน ละ
ระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด) 560000 (610200)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

รวม

1,236,120 บาท

รวม

1,044,120 บาท

รวม

1,044,120 บาท

จานวน

696,480 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอน า รับพนั งาน วนทองถิ่น รอบคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตา นง นั บริ ารงานศึ ษา (อานวย
าร ระดับตน) ( รณีตา นงวาง) 2. ตา นง ครชานาญ าร ละจาย ปน
งินปรับปรง งิน ดอนประจาปของพนั งาน วนทองถิ่น รอบคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 522000 (220100)

งินประจาตา นง
- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิไดรับ จานวน 12
ดอน ( รณีตา นงวาง)
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211( อง
ารศึ ษาฯ) 22000 (220300)

งินวิทยฐานะ
- พ่อจาย ปน งินวิทยฐานะ ระดับชานาญ าร า รับขาราช ารคร รอ
บคลา รทาง ารศึ ษา ตา นง คร จานวน 1 อัตรา ละจาย ปน งินปรับ
ปรง งิน ดอนประจาปของพนั งาน วนทองถิ่น รอบคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211
( อง ารศึ ษาฯ) 522000 (220400)
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

227,640 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

192,000 บาท

รวม

92,000 บาท

จานวน

52,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ละคาตอบ ทนพิ ศษพนั งานจาง
ภาร ิจ ตา นง ผด ล ด็ จานวน 1 อัตรา 2. พนั งานจางทั่วไป ตา นงผ
ด ล ด็ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 522000 (220600)

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ละ งิน พิ่มชวย ลอคาครองชีพชั่วคราวใ พนั งาน
จาง จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 522000 (220600)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบานของพนั งาน วนตาบล ละบคลา รทาง
ศึ ษาผมี ิทธิไดรับ
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว บั ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 531000 (310400)

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล ละบคลา ร
ทาง ารศึ ษา ละผมี ิทธิไดรับ
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 531000 (310500)

นา : 31/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล บคลา รทาง ารศึ ษา ละ
พนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษาฯ (00212) 320100 ( อง ารศึ ษาฯ)

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจายอ่น ๆ ใน าร
ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนทองถิ่น พนั งานจาง ละบคลา รทาง
ารศึ ษา
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปนไปตามระ บียบ ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษา) 532000 (320300)

นา : 32/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินอ่น ๆ ของ อง ารศึ ษาฯ ละ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษา) 532000 (320400)

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ ฟม ธงชาติ มดประวัติขา
ราช าร น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
(วั ดคงทน) คร่องคิด ลข คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดาตะ รงวาง
อ าร ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผนปายช่อ านั งาน มลี่ ตาชั่งขนาด
ล็ ผนปายจราจร รอ ผนปายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 533000 (330100)

นา : 33/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ดใน ารโฆษณา ละประชา ัมพันธ ิจ รรมตาง ๆ ของ อง
ารศึ ษาฯ ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) พ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม
ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ รป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
(วั ดคงทน) ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลอง ละระวิงใ ฟลม ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 533000 (331100)
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ขอมล ผน รอจานบันทึ ขอมล ตลับผง
มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย ค บิล ัวพิมพ รอ ถบ
พิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ผง ปนอั ขระ รอ ปนพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง ระจาย ัญญาน
ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง
ารศึ ษาฯ) 533000 (331400)

นา : 34/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,588,292 บาท

รวม

684,992 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

257,170 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟา า รับอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า อบ
ต.ถ้าฉลอง ผนงาน ารศึ ษา 00210
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา00211 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 534000 (340100)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล ละผมี ิทธิ
ไดรับ
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 531000 (310500)

ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารอ่นๆ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารอ่น ๆ ที่ไมไดระบไว
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320100)

นา : 35/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:18

โครง ารจาง มาทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า

จานวน

72,000 บาท

จานวน

175,170 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาคนทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวัง
ถ้า จานวน 12 ดอน ๆ ละ 6,000 บาท
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320100)

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง าร นับ นนคาใชัจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจาง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับ ด็ ใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า จานวน 245 วัน ปน งิน 122,500 บาท
- พ่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2-5 ป) ของ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ราย ัว ๆ ละ 1,700 บาท ปน งิน 42,500
บาท
- พ่อจาย ปนคาจัด าร ารศึ ษา า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ป) ของศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ปน งิน 10,170 บาท ตามราย ารดังนี้
1. คา นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
2. คาอป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3. คา คร่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4. คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)
ใ ปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท 0833.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 ละ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0833.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
*ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น

นา : 36/77
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ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงานครัว

รวม

407,822 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

392,822 บาท

- พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใชตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัดพ้น ผาปที่นอนผา
ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้า ระติ น้ารอน ระติ น้า
ข็ง ตา ถัง ๊ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัน รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (330300)

คาอา าร ริม (นม)
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็
บานวังถ้า จานวน 260 วัน ปน งิน 47,905 บาท
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนโรง รียนบาน วย
ฉลอง ( อนประถม-ป.6) จานวน 260 วัน ปน งิน 118,805 บาท
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนโรง รียนบาน วัง
ถ้า ( อนประถม-ป.6) จานวน 260 วัน ปน งิน 226,112 บาท
โดยถอปฏิบัติตาม พรบ. ารจัดซ้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดภาครัฐ
พ.ศ. 2560
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัน รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (330400)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น)

นา : 37/77
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วั ด อ ราง

จานวน

10,000 บาท

รวม

31,800 บาท

รวม

31,800 บาท

จานวน

25,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ด อ ราง ชน
(วั ด ิ้น ปลอง) น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต รวด ิน ทราย ล็
น ตะป ปนขาว ปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดคงทน) ไมตาง ๆ คอน ครีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ล่อย ทปวัด
ระยะ คร่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมอ ราว
พาดผา ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ทอน้า ละอป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (331300)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑงานบานงานครัว
จัดซ้อตทาน้า ย็น ตน ล 4 ๊อ
พ่อจัดซ้อตทาน้า ย็น ตน ล 4 ๊อ บบ ย ทอ พรอม คร่อง รอง
น้า รวมคาติดตั้ง จานวน 1 คร่อง
ราคานอ บัญชีมาตรฐานครภัณฑ
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 541000 (410900)
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ครภัณฑคอมพิว ตอร
คร่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)

จานวน

4,300 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) คณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
- ปน คร่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 20
นาตอนาที (ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 10 นาตอ
นาที (ppm) รอ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วาจานวนไมนอย วา 1
ชอง
-มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดอนมีนาคม 2562
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 541000 (411600)
คร่อง ารองไฟฟา
จานวน

2,500 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA คณลั ษณะพ้น
ฐาน ดังนี้
-มี าลังไฟฟาดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาไดไมนอย วา 15 นาที
ปนไปตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดอนมีนาคม 2562
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 541000 (411600)

นา : 39/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

งบเงินอุดหนุน

รวม

871,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

871,500 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง าร ขาคายล อ- นตรนารี ลม ครอขายโรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง
โรง รียนบาน วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ขาคายล อ- นตรนารี ลม ครอ
ขาย โรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบาน วยฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
โครง าร ขาคายล อ- นตรนารี ครอขาย ลมโรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง
โรง รียนบานวังถ้า
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ขาคายล อ- นตรนารี ลม ครอขาย
โรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบานวังถ้า
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ โรง รียนบานวังถ้า

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนของโรง รียนบาน
วังถ้า
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
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โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ โรง รียนบาน วยฉลอง

จานวน

8,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนของโรง รียนบาน
วยฉลอง
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 560000 (610200)
โครง ารจัด า คร่อง ลน นาม โรง รียนบานวังถ้า
จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับโครง ารจัด า คร่อง ลน นามของโรง รียน
บานวังถ้า
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
โครง ารพัฒนาผ รียนใ มีคณธรรม จริยธรรม รางความ ปนไทย โรง รียนบาน จานวน
วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง ารพัฒนาผ รียนใ มี
คณธรรม จริยธรรม รางความ ปนไทย โรง รียนบาน วยฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)

5,500 บาท
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โครง าร ง ริม ารจัด าร รียนริตาม นว ะ ต็มศึ ษา ( STEM Education)
โรง รียนบานวังถ้า

จานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับโครง าร ง ริม ารจัด าร รียนรตาม นว
ะ ต็มศึ ษา (STEM Education) ของโรง รียนบานวังถ้า
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
นับ นนโครง ารอา าร ลางวัน โรง รียนบานวังถ้า
จานวน

472,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนของโรง รียน
บานวังถ้าที่ไดรับจัด รรงบประมาณ ( อนประถม-ป.6) จานวน 200 วัน
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น)
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นับ นนโครง ารอา าร ลางวัน โรง รียนบาน วยฉลอง

จานวน

248,000 บาท

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนของโรง รียน
บาน วยฉลองที่ไดรับจัด รรงบประมาณ ( อนประถม-ป.6) จานวน 200 วัน
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถมศึ ษา 00212
( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบา
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ารวจขอมลจานวน ัตว ละขึ้น
ทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัข
บา โดยจัด รรตามจานวน นัข/ มว ทั้งที่มี จาของ ละไมมี จาของ พ้นที่
ตาบลถ้าฉลอง ตัวละ 6 บาทตอป
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอ่น ๆ
00223 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320100)
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละ ไขปญ าโรค อด

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อ ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละ ไขปญ าโรค อด ตาบลถ้า
ฉลอง โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปาย
โครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข
อ่น 00223 ( านั ปลัด) 532000 (320300)

คาใชจายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละควบคมโรคไข ลอดออ
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละควบคมโรคไข ลอด
ออ ในพ้นที่ตาบลถ้าฉลองโดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจัดซ้อทรายทีมี
ฟอ คาน้ายา คมีพน มอ ควัน าจัดยงลาย คาน้ามัน ช้อ พลิง คาจาง มา
รงงาน คาปายโครง าร ฯ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข
อ่น 00223 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
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โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบา

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารฉีดวัคซีนปอง ัน ละควบคมโรคพิษ
นัขบา โดยจัด รรตามจานวน นัข/ มว ทั้งที่มี จาของ ละไมมี จาของ ของ
พ้นที่ตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข อ่น ๆ
00223 ( านั ปลัดฯ) 560000 (610200)

ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อนายา คมีพน มอ ควัน าจัดยงลาย ทรายทีมีฟอ
วัคซีนปอง ันโรคพิษ นัขบา าร คมี าจัด มลง น้ายาฆา ช้อโรคตามโรง
รอน ัตวป ฯลฯ
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ข
อ่น 00223 ( านั ปลัดฯ) 533000 (330900)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง าร ี่ยว ับ ารปอง ัน ารละ มิด ิทธิ ด็ ละ ตรี
- พ่อ ปนคาใชจายโครง าร ี่ยว ับ ารปอง ัน ารละ มิด ิทธิ ด็ ละ
ตรี โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

คาใชจายโครง าร ี่ยว ับ ารปอง ัน ละ ไขปญ า ารตั้งครรภในวัยริน
พ่อ ปนคาใชจาย ี่ยว ับโครง ารปอง ัน ละ ไขปญ า ารตั้งครรภในวัย
รน โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

นา : 46/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

คาใชจายโครง าร ี่ยว ับ าร ริม รางความร ละ ง ริมศั ยภาพของผ ง
อาย คนพิ าร ละผปวย อด

จานวน

30,000 บาท

ด็ ยาวชน ตรี ผิ งอาย คนพิ าร ผิ จานวน

20,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตามโครง าร ี่ยว ับ าร ริม รางความร ละ ง ริม
ศั ยภาพของผ งอาย คนพิ าร ละผปวย อด ใน ขตตาบลถ้าฉลอง โดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง
ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรา ฏใน ผนงาน ังคม
ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม ง คราะ 00232 ( านั
ปลัดฯ) 532000 (320300)

คาใชจายโครง ารฝึ อบรมอาชีพใ
ดอยโอ า ละประชาชน

พ่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารฝึ อบรมอาชีพใ
ด็
ยาวชน ตรี ผ งอาย ผพิ าร ผดอยโอ า ละประชาชน ของตาบลถ้า
ฉลอง โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปาย
โครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

นา : 47/77
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คาใชจายโครง าร ริม รางความ ขม ข็งใ

ตรี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พ่อ ปนคาใชจายใน าร ง ริม ารดา นินงานโครง าร/ ิจ รรม ริม ราง
ความ ขม ข็งใ
ตรีในดานตาง ๆ ของตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ
คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

คาใชจายใน ารจาง ด็ นั รียน/นั ศึ ษาทางานชวงปด ทอม
พ่อ ปนคาใชจายใน ารจาง ด็ นั รียนทางานในชวงปด ทอม โดยมีคาใช
จาย ปน คาจางวันละ 200 บาท/คน
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

นา : 48/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

รวม

1,669,900 บาท

รวม

1,314,600 บาท

รวม

1,314,600 บาท

จานวน

712,560 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

512,040 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอน า รับพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตา นง นั บริ ารงานชาง (อานวย าร ระดับตน) ( รณีตา นงวาง)
2. ตา นง นายชางโยธา (ปง.) ละจาย ปน งินปรับปรง งิน ดอนประจาป
ของพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 522000 (220100)

งินประจาตา นง
- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนทองถิ่นที่มี ิทธิไดรับ งินประจา
ตา นง จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน00241 ( องชาง) 522000 (220300)

คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง ตา นง ผชวยนายชางโยธา จานวน 1
อัตรา ตา นงพนั งานผลิตประปา จานวน 1 อัตรา ละพนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 522000 (220100

นา : 49/77
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

รวม

263,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจาง ตา นง ผชวยนายชาง
โยธา จานวน 1 อัตรา ตา นง พนั งานผลิตประปา จานวน 1
อัตรา ละ พนั งานจางทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00241 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 522000 (220700)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบลที่ บิ คา ชาบานไดตาม
ิทธิ
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00241 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 531000 (310400)

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ปนคาใชจาย งินชวย ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 531000 (310500)

นา : 50/77
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ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน (00241) 320100 ( องชาง)

จาง มาบริ ารอ่น ๆ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารอ่น ๆ ที่ไมไดระบไว
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 532000 (320100)
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจายอ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รอไป
อบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล ละ พนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 532000 (320300)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินของ อง
ชาง อบต. ถ้าฉลอง
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 532000 (320400)

นา : 52/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

" พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟม ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ ฟม ฯลฯ
(วั ดคงทน) คร่องคิด ลข คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตะ รงวาง
อ าร ผนที่ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 533000 (330100)

วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช ับรถบรรท (ไทย ลนด) ละรถ
จั รยานยนต ของ องชาง องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง ชน
(วั ด ิ้น ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล พลา ฟลม
รอง ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง ญ จ ล่อน ล็อ ียร ระจ โคง
มน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน บาะรถยนต ชด ียรรถยนต ค
รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ ลอ ถังน้ามัน ระจ
มองขาง ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 533000 (330700)
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วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น

จานวน

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่นที่ใช ับรถบรรท (ไทย ลนด) ละ
รถจั รยานยนต
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ของ องชาง องค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 533000 (330800)

วั ดคอมพิว ตอร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ขอมล ผน รอจานบันทึ ขอมล ตลับผง
มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย ค บิล ัวพิมพ รอ ถบ
พิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ผง ปนอั ขระ รอ ปนพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง ระจาย ัญญาน
ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 533000 (331400)

นา : 54/77
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

92,300 บาท

รวม

62,300 บาท

จานวน

56,000 บาท

ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
จัดซ้อรถจั รยานยนต
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อรถจั รยานยนต ขนาด 125 ซีซี คณลั ษณะ ฉพาะดังนี้
-ขนาดที่ า นด ปนขนาดปริมาตร ระบอ บขั้นต่า
1) รณีขนดต่า วา ซีซี ที่ า นดไม ิน 5 ซีซี
รอขนาด ิน วา ซีซี ที่ า นดไม ิน 5 ซีซี
ปนรถจั รยานยนตตามขนาด ซีซี ที่ า นด
2) ราคาที่ า นดไมรวมอป รณ ละคาจดทะ บียน
3) ารจัดซ้อรถจั รยานยนต ใ มีคณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2559
ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ฉบับ ดอน ธันวาคม 2561
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 (541000) 410300 ( องชาง)
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ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องพิมพ บบฉีด มึ (Inkjet Printer)

จานวน

6,300 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) า รับ
ระดาษขนาด A3 จานวน 1 คร่อง โดยมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-ใช ทคโนโลยี บบพน มึ (Inkjet)
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 30
นาตอนาที (ppm) รอ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 17 นาตอ
นาที (ppm) รอ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
-มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน
- ามารถใชได ับ A3, A4, Letter, Legal ละ Custom
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ประจาป พ
.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 541000 (411600)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออ บบ คาควบคมงานที่จายใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
คาออ บบ คาควบคมงานที่จายใ

อ ชน นิติบคคล รอบคคลภายนอ พ่อใ
อ ชน นิติบคคล รอบคคลภายนอ

พ่อจาย ปนคาจางออ บบ คาควบคมงานที่จะจายใ อ ชน นิติบคคล
รอบคคลภายนอ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละ
ชมชน 00241 ( องชาง) 542000 (422000)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,330,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

220,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดไฟฟา ละวิทย
พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟา ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ทป
พัน ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา บร อร ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ า รับไฟฟา าธารณะที่ อบต. รับผิดชอบ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 ( อง
ชาง) 533000 (330200)
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วั ด อ ราง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ด อ ราง ชน
(วั ด ิ้น ปลอง) น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต รวด ิน ทราย ล็
น ตะป ปนขาว ปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดคงทน) ไมตาง ๆ คอน ครีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ล่อย ทปวัด
ระยะ คร่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมอ ราว
พาดผา ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ทอน้า ละอป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 ( อง
ชาง) 533000 (330600)

วั ดอ่น
พ่อจาย ปนคาวั ดอ่น ๆ ชน
(วั ดคงทน) มิ ตอรน้า - ไฟฟา ัว ช่อม ๊ ตะ รง ัน วะ ัววาลว ปด-ปด
๊ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 ( อง
ชาง) 533000 (331700)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,110,900 บาท

รวม

10,900 บาท

จานวน

10,900 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

ครภัณฑงานบานงานครัว
จัดซ้อ คร่องตัด ญา
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องตัด ญา ( บบขอออน) คณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
1. ปน คร่องตัด ญา บบ ะพาย
2. คร่องยนตขนาดไมนอย วา 1.4 รงมา
3. ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
จานวน 1 คร่อง
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2559
ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ฉบับ ดอนธันวาคม 2561
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(410900)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางถนน ค ล. จดไรนายลย รอนอินทร มที่ 1
พ่อจาย ปนคา อ รางถนน ค ล. ขนาด วาง 4.00 มตร ความยาวรวม 50
มตร นา 0.15 มตร ละทาง ค ล. จดขาม วย (จดไรนายลย รอน
อินทร) มที่ 1 บาน นองไผ ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตาม
รายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
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โครง าร อ รางถนน ค ล. ายนายมาย อิ ระ มที่ 2

จานวน

130,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางถนน ค ล. ขนาด วาง 3.00 มตร ความยาวรวม 60
มตร นา 0.15 มตร รอมีพ้นที่ไมนอย วา 180 ตาราง มตร
( ายนายมาย อิ ระ) มที่ 2 บาน วยฉลอง ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ
มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ าร
ราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
โครง าร อ รางถนน ค ล. าย วยน้าชา มที่ 2
จานวน

300,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางถนน ค ล. ขนาด วาง 4.00 มตร ความยาวรวม 120
มตร นา 0.15 มตร าย วยน้าชา มที่ 2 บาน วยฉลอง ตาบลถ้า
ฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละ
ประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
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โครง าร อ รางถนนดินพรอมปรับ ลี่ย ินคล พรอมปรับ ลี่ย ินคล พรอม
วางทอระบายน้า ายนานาง ปราณี อินใจ - ไรนาย มศั ดิ ตินธน ิจ มที่ 3

จานวน

150,000 บาท

โครง ารขยาย ขตไฟฟาพรอมติดตั้งโคมไฟ ายนายปญญา มานมิตรมงคล ม จานวน
ที่ 4

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางถนนดินพรอมลง ินคล ขนาด วาง 3 มตร ยาว 800
มตร ลง ินคล ลี่ย รียบ พรอมวางทอระบายน้า ( ายนานาง ปราณี อิน
ใจ -ไรนาย มศั ดิ ตินธน ิจ) มที่ 3 ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัด
อตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)

- พ่อจาย ปนตามโครง ารขยาย ขตไฟฟาพรอมติดตั้งดวงโคมไฟฟา
าธารณะ จดบานนายปญญา มานมิตรมงคล มที่ 4 บานตนตอง ตาบลถ้า
ฉลอง จานวน 1 จด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
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โครง ารขยาย ขตไฟฟา าธารณะพรอมติดตั้งดวงโคมไฟฟา ายบานนายจวน
อิน อน มที่ 1

จานวน

70,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปนตามโครง ารขยาย ขตไฟฟาพรอมติดตั้งดวงโคมไฟฟา
าธารณะ จดบานนายจวน อิน อน มที่ 1 บาน นองไผ ตาบลถ้า
ฉลอง จานวน 1 จด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
โครง ารขยายผิวจราจรถนน ค ล. ทาง ช่อมถนนทาง ลวงชนบทจดบานนาย
วรชัย ดวงจันทร มที่ 4
พ่อจาย ปนคา อ รางขยายผิวจราจร ถนน ค ล. มีพ้นที่ไมนอย วา 60
ตาราง มตร พรอมผนังขา ันต ทาง ช่อมถนนทาง ลวงชนบท (จดบานนาย
วรชัย ดวงจันทร) มที่ 4 บานตนตอง ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัด
อตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
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โครง ารติดตั้งโคมไฟฟา าธารณะ จดบานนาง ล็ ชมพนอย มที่ 4

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารติดตั้งดวงโคมไฟฟา าธารณะ จดบานนาง
ล็ ชมภนอย มที่ 4 บานตนตอง ตาบลถ้าฉลอง จานวน 1 จด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น(ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 อง
ชาง 542000 (420900)
โครง ารติดตั้งโคมไฟฟา าธารณะจดบานนาย มควร ทรงพระทัย มที่ 4
จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายตามโครง ารติดตั้งดวงโคมไฟฟา าธารณะ จดบาน
มควร ทรงพระทัย มที่ 4 บานตนตอง ตาบลถ้าฉลอง จานวน 1 จด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น(ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(420900)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
โรง ารปรับปรงถนนพรอมวางทอระบายน้าบริ วณไรนาง ถาวัลย รปทรง มที่ 4 จานวน
- พ่อจาย ปนคาปรับปรงถนน ขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว 300
มตร ลง ินคล ลี่ย รียบ พรอมวางทอระบายน้า (บริ วณไรนาง ถาวัลย รป
ทรง) มที่ 4 ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟา ละถนน 00242 องชาง 542000
(421000)

100,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง าร ง ริม ารคัด ย ขยะ
พ่อจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริม ารคัด ย ขยะ ในพ้นที่ตาบลถ้า
ฉลอง โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ คร่ิองด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาปาย
โครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล 00244
( านั ปลัด) 532000 (320200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายโครง ารปอง ัน ละ ไขปญ ายา พติด
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละ ไขปญ ายา พ
ติด ด็ ยาวชน ประชาชน ใน ลม ี่ยง ของพ้นที่ตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน รางความ ขม ข็งของชมชน 00250 งาน ง ริม ละ นับ
นนความ ขม ข็งชมชน 00252 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)
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คาใชจายใน าร ง ริม นับ นน ารจัด วทีประชาคมทองถิ่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

148,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจาย ิจ รรม นับ นน ารจัดประชม วทีประชาคมทองถิ่น
พ่อ ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น ราง ครอขายองค รชมชน ละ นับ นน
ารขับ คล่อน ผนชมชน บบบรณา ารโดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
อา ารวาง ละ คร่ิองด่ม คาวั ดอป รณ คาปายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน รางความ ขม ข็งของชมชน 00250 งาน ง ริม ละ นับ
นนความ ขม ข็งชมชน 00252 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬาภายในตาบลถ้าฉลอง
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬา พ่อ รางความรรั ามัคคีของ
ประชาชนตาบลถ้าฉลอง (คาใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ , คาใชจายใน าร
ขงขัน ละคาใชจายอ่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร วนนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา ละ
นันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)
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คาใชจายใน าร งตัวนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬา

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร งตัวนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาระดับอา ภอ
ละระดับจัง วัด (คาใชจาย า รับผควบคม รอผฝึ อน, คาใชจายใน าร
ฝึ ซอม, คาอป รณ าร ีฬา, คาชด ีฬา พรอมรอง ทา ถง ทาของผควบคม
รอผฝึ อน ละนั ีฬา ละคาใชจายอ่น ๆ ที่ใชใน าร ขงขัน ีฬา)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร วนนั ีฬา ขารวม าร ขงจัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา
ละนันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)
ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ีฬา (วั ดคงทน) ชน วงยาง วอล ลย
บอล ตะ รอ ปตอง ฟตบอล ตาขายฟตบอล ตาขายตะ รอ าตาขาย
ีฬา ชน าตาขายวอล ลยบอล ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา ละ
นันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (331300)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

18,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

18,000 บาท

อด นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลมโรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียน จานวน
บานวังถ้า

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลมโรง รียนคง
ตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบานวังถ้า
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา ละ
นันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)
อด นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลมโรง รียนคงตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียน จานวน
บาน วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลมโรง รียนคง
ตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบาน วยฉลอง ปน งิน 8,000 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา ละ
นันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 (610200)

8,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอ่นๆ
คาใชจาย ารจัดงาน บ านประ พณีวันลอย ระทง
- พ่อ ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง าร บ านประ พณีวันลอย
ระทงประจาป ขององค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง ชน งินรางวัล งินคา
ตอบ ทน รรม าร คาต ตง ถานที่ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งานศา นา ละ
วัฒนธรรม 00263 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)

คาใชจาย ารจัดงาน บ านประ พณีวัน ง รานต
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง าร บ านประ พณีวัน ง รานต
ขององค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง ชน คาของรางวัล คาต ตง ถาน
ที่ คาจัด ถานที่ คาอา าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งานศา นา ละ
วัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)
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คาใชจายโครง าร ี่ยว ับ าร ิบ านภมิปญญาทองถิ่น
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ี่ยว ับ าร บ านภมิปญญา
ทองถิ่นของตาบลถ้าฉลอง ชน คา ชา คร่อง ียง คาจัด ถานที่ คาใชจาย
อ่น ๆ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งานศา นา ละ
วัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

10,000 บาท

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโครง ารงานพระยาพิชัยดาบ ั ละงาน าชาดประจาป
- พ่อจาย ปน งินอด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ มองอตรดิตถ พ่อ ปนคา
ใชจาย นับ นนตามโครง ารจัดงาน ทศ าลจัดงานพระยาพิชัยดาบ ั ละ
งาน าชาดประจาป
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งานศา นา ละ
วัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ( อง ารศึ ษาฯ) 560000 (610200)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ด าร ษตร
พ่อจาย ปนคาวั ด าร ษตร ชน ายยาง ลาพันธไม พันธ ัตวป ละ ัตว
น้า วั ด พาะชา ป๋ย น้า ช้อพันธ ัตว ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งาน ง ริม าร ษตร 00321 ( านั
ปลัดฯ) 533000 (33100)

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารจาง มาถา ถางวัชพช ปล ตนไมในพ้นที่ าธารณะตาบลถ้าฉลอง
พ่อจาย ปนคาใชจายจาง มาบริ ารถา ถางวัชพชในพ้นที่ปล ตนไม รอ
ถา ถางวัชพชบริ วณขางทาง ลวงชนบท ปล ตนไมทด ทน ในพ้นที่
าธารณะตาบลถ้าฉลอง ตามพระราชดาริ ละพระราช าวนีย ฯ ปรา ฏใน
ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( านั
ปลัดฯ) 532000 (320100)

โครง ารบารงรั ษาปาชมชน/ตนไมในพ้นที่ าธารณะตาบลถ้าฉลอง
พ่อจาย ปนคาใชจายจาง มาบริ ารถา ถางวัชพชในพ้นที่ปาชมชน/ปล
ตนไมทด ทน ตามพระราชดาริ ละพระราช าวนีย
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( านั
ปลัดฯ) 532000 (320100)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,070,000 บาท

รวม

2,070,000 บาท

จานวน

330,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางฝายน้าลน (จดไรนายนิตย ตายศ) พรอมขดลอ คลอง มิที่ 3

พ่อจาย ปนคา อ รางฝายน้าลน ค ล. ความ ง 1.50 มตร ัน
ฝาย วาง 3.00 มตร ยาว 8.00 มตร พรอมขดลอ คลอง (จดไรนาย
นิตย ตายศ) ม.3 บานวังถ้า ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัด
อตรดิตถ จานวน 1 ง ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ ารที่
องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (420900)
โครง าร อ รางฝายน้าลน ค ล. พรอมขดลอ คลอง (จดบานนาย นอ น จานวน
อม) มที่ 3
พ่อจาย ปนคา อ รางฝายน้าลน ค ล. ความ ง 2.00 มตร ัน
ฝาย วาง 3.00 มตร ยาว 10.00 มตร พรอมขดลอ คลอง (จดบานนาย
นอ น อม) ม.3 บานวังถ้า ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ
จานวน 1 ง ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ ารที่องค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (420900)

370,000 บาท
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โครง าร อ รางฝายน้าลนพรอมขดลอ คลองจดบานนางประทม ฟองทราย มิ จานวน
ที่ 4

320,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางฝายน้าลน ค ล. ความ ง 2.00 มตร ัน
ฝาย วาง 3.00 มตร ยาว 10.00 มตร พรอมขดลอ คลอง (จดบานนางประ
ทม ฟองทราย) ม.4 บานตนตอง ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัด
อตรดิตถ จานวน 1 ง ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ ารที่
องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (420900)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
โครง ารขดลอ คลองจดนาง วย ขวัญ งิน มที่ 1

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พ่อจาย ปนคาขดลอ คลอง ขนาดปา คลอง วาง 10-12 มตร ความยาว
รวม 100 มตร จดนาง วย ขวัญ งิน ม.1 บาน นองไผ ตาบลถ้า
ฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ
ารที่องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (421000)
โครง ารขดลอ คลองจดนาย งา พ็ชรพรม มที่ 1
พ่อจาย ปนคาขดลอ คลอง ขนาดปา คลอง วาง 8-20 มตร ความยาว
รวม 200 มตร จดนาย งา พ็ชรพรม ม.1 บาน นองไผ ตาบลถ้า
ฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ
ารที่องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (421000)
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โครง ารขดลอ คลองจดนาย งี่ยม ไชยทอง มที่ 1

จานวน

250,000 บาท

พ่อจาย ปนคาขดลอ คลอง ขนาดปา คลอง วาง 8-20 มตร ความยาว
รวม 300 มตร จดนาย งี่ยม ไชยทอง ม.1 บาน นองไผ ตาบลถ้า
ฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ ารที่องค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (421000)
โครง ารขดลอ คลองจดบานนายชานนท นาคคา มที่ 4

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาขดลอ คลอง ขนาดปา คลอง วาง 8-12 มตร ความยาว
รวม 130 มตร จดบานนายชานนท นาคคา ม.4 บานตนตอง ตาบลถ้า
ฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ
ารที่องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322
( องชาง) 542000 (421000)
โครง ารปรับปรงฝายน้าลน พรอมขดลอ คลองบริ วณจดไรนาย าราญ ิตายะ จานวน
โ ( ลังวัด วยฉลอง) มิที่ 2
พ่อจาย ปนคา ทพนัง ค ล. ง 2.00 มตร ความยาว 8.00 มตร ริม ัน
ฝาย ง 0.50 มตร พรอมขดลอ คลอง จดไรนาย าราญ ิตายะโ ม.2 บาน
วยฉลอง ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด บบ
ปลน ละประมาณ ารที่องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป 2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (421000)

250,000 บาท
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โครง ารปรับปรงฝายน้าลนบริ วณไรนาย มาน ตันดี มิที่ 2

จานวน

200,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

734,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

734,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

274,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาปรับปรงฝายน้าลน ทพนัง ค ล. ันน้า ัด ซาะตัวฝาย ความ
ยาว 8.00 มตร วาง 4.50 มตร นา 0.20 มตร (บริ วณไรนาย
มาน ตันดี) ม.2 บาน วยฉลอง ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัด
อตรดิตถ ตามรายละ อียด บบ ปลน ละประมาณ ารที่องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (ป 2561-2565)
ผนงาน าร ษตร 00320 งานอนรั ษ ลงน้า ละปาไม 00322 ( อง
ชาง) 542000 (421000)
แผนงานการพาณิชย์

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารจดมาตรน้าประปา ละ ็บคาบริ ารน้าประปา
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารจดมาตรน้าประปา ละ ็บคาบริ ารน้า
ประปา
ปรา ฏใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 532000 (320100)

คาจาง มาบริ ารอ่น ๆ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารอ่น ๆ ที่ไมไดระบไว
ปรา ฏใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 532000 (320100)
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โครง ารจาง มาบริ ารด ล ละซอม ซมระบบประปา มบาน

จานวน

192,000 บาท

โครง ารจาง มาบริ ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา มบานทาง องปฏิบัติ าร จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารด ล ละซอม ซมระบบประปา มบาน ปรา
ฎใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 532000 (320100)

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา มบานทาง อง
ปฏิบัติ าร
ปรา ฎใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 532000 (320100)"
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

390,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย ชน คลอรีน าร ม ฯลฯ พ่อ
ใช า รับใน ารผลิตน้าประปาของระบบประปา มบาน
ปรา ฏใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 533000 (330900)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟา า รับระบบประปา มบาน
ปรา ฏใน ผนงาน ารพาณิชย 00330งาน ิจ ารประปา 00332 ( อง
ชาง) 534000 (340100)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

รวม

4,160,548 บาท

รวม

4,160,548 บาท

รวม

4,160,548 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

2,757,600 บาท

พ่อ ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม
า รับพนั งานจางใน ัง ัด
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (110300)

งิน มทบ องทน งินทด ทน
พ่อ ปน งิน มทบ ขา องทน งินทด ทน ปนรายปในอัตรารอยละ 0.2 ของคา
จางโดยประมาณทั้งป
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (110301)

บี้ยยังชีพผ งอาย
พ่อ ปนคา บี้ยยังชีพผ งอายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย
งิน ง คราะ พ่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ละที่ ไข พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน ปนราย ดอนตาม วงอาย ปน
วลา 12 ดอน
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (110900)

นา : 76/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

873,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

248,648 บาท

จานวน

141,800 บาท

พ่อ ปนคา บี้ยยังชีพคนพิ าร ที่ ปนคนพิ ารที่จดทะ บียนตาม ฎ มายวา
ดวย ารฟื้นฟ มรรถภาพคนพิ าร ละมีความพิ ารจนไม ามารถประ อบ
อาชีพ ลี้ยงตน องได โดยคนพิ ารมี ิทธิไดรับ งิน ปนราย ดอน ๆ ละ 800
บาท ปน วลา 12 ดอน
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (110900)

บี้ยยังชีพผปวย อด
พ่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผปวย อด ใ ผปวย อด ที่ พทยได
รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ลว ละมีความ ปนอยยา จน รอถ ทอดทิ้งขาดผ
อป าระด ล โดยผปวย อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพ ปนราย ดอน ๆ
ละ 500 บาท /คน
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (110900)

ารองจาย
พ่อ ปนคาใชจายใน รณีจา ปน รงดวน า ไมรีบดา นิน ารจะ ิดความ ีย
าย รอไดรับความ ดอดรอน วนราช าร รอประชาชนในพ้นที่
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (111000)

รายจายตามขอผ พัน
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
ผนงานงบ ลาง00410 งานงบ ลาง 00411 ( านั
ปลัดฯ) 510000 (120100)

นา : 77/77

วันที่พิมพ : 2/10/2562 14:39:19

งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพตาบลถ้าฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพตาบลถ้าฉลอง ตาม
ประ าศ คณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ งชาติ ลงวันที่ 28
มิถนายน 2549
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง 00411 510000 (111100)

จานวน

40,000 บาท

