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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,017,740 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,105,340 บาท

รวม

1,534,240 บาท

จานวน

514,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดอน า รับตา นงนาย อบต
. ดอนละ 20,400 บาท
จานวน 1 อัตรา ปน งิน 244,800 บาท
ตา นงรองนาย อบต. ดอนละ 11,220 บาท/คน จานวน 2
อัตรา ปน งิน 269,280 บาท จานวน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่ว
ไป 00111 (521000) 210100
( านั ปลัด)
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งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พ่อจาย ปน คาตอบ ทนประจาตา นงใ ้ นาย องค าร
บริ าร วนตาบล 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
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111 (521000) 210200 ( านั ปลัด)

งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
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
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่ว
ไป 00111 (521000)
210300 ( านั ปลัด)
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งินคาตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ ้ ลขาน ารนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ดอนละ 7,200.-บาท จานวน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารทั่วไป (00111) ( านั ปลัด)

จานวน

86,400 บาท
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
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 วน
ตาบล 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 ดอนละ7,200 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน
518,400 บาท
(4) คาตอบ ทน ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ดอนละ
7,200 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 86,400 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี 210600 ( านั
ปลัด)

จานวน

849,600 บาท

น้า : 5/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

รวม

4,571,100 บาท

จานวน

2,998,680 บาท

จานวน

15,900 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ้ พนั งาน วนตาบล ( านั
ปลัด) จานวน 5 อัตรา
ได้ 1. ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล (บริ าร ระดับต้น) 2. ัว
น้า านั ปลัด (อานวย าร ระดับต้น) 3. นั พัฒนาชมชน
(ช .) 4. นั วิ คราะ นโยบาย ละ ผน (ป .) 5. นั ทรัพยา ร
บคคล (ป .)
( องคลัง) จานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.นั บริ ารงานคลัง (อานวย
าร ระดับต้น)
2.นั วิชา าร งิน ละบัญชี (ช .) 3. จ้าพนั งานพั ด (ปง.) 4. จ้า
พนั งานจัด ็บรายได้ (ปง.)
ละจาย ปน งินปรับปรง งิน ดอนประจาปีของพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดอน
ปรา ฎ ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี
220100

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

จานวน

132,000 บาท

จานวน

1,332,720 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่ควรได้
รับตามระ บียบที่ า นด
( านั ปลัด) จานวน 2 อัตรา ได้ 1.ปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล (บริ าร ระดับต้น)
2. ัว น้า านั ปลัด (อานวย าร ระดับต้น)
( องคลัง) จานวน1อัตรา ได้ 1.ผ้อานวย าร องคลัง (อานวย
าร ระดับต้น)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี
220300

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1
อัตรา ดังนี้ 1. ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร 2.พนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.พนั งานขับรถยนต
1 อัตรา 2.คนงานทั่วไป 1 อัตรา 3.พนั งาน
ขับ คร่องจั ร ลขนาด บา (ขับรถบรรท น้า) 2 อัตรา ( านั
ปลัด)
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจ้างภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ดัง
นี้ 1.ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี 2.ผ้ชวย จ้าพนั งาน
พั ด 3.ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ( องคลัง) จานวน 12
ดอน
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร งานทั่ว
ไป (00111) 522000
ร ั บัญชี 220600
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

91,800 บาท

รวม

2,834,000 บาท

รวม

610,000 บาท

จานวน

370,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับคาตอบ
ทน ปนราย ดอน ละ งิน พิ่มชวย ลอคาครองชีพชั่วคราวใ ้
พนั งานจ้าง
( านั ปลัด) จานวน 5 อัตรา ( องคลัง) จานวน 1
อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 522000 ร ั บัญชี
220700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พ่อจาย ปน 1.คาตอบ ทนของคณะ รรม ารฝ่ายตาง ๆ
ชน คณะ รรม าร ปิดซอง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ผ้ควบ
คมงานจ้าง คณะ รรม าร า นดราคา ลาง ฯลฯ ( องคลัง)
2.คาตอบ ทน อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ( านั ปลัด)
3.คาตอบ ทนคณะ รรม ารใน าร ลอ ตั้ง ( านั ปลัด)
-คาตอบ ทนคณะ รรม ารศนยประ านงาน าร ลอ ตั้งประ
องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
-คาตอบ ทนคณะ รรม ารประจา นวย ลอ ตั้ง
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลง
วันที่ 22 ร ฏาคม 2563
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั ปลัด) ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110
) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี 310100
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่มาฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
ร ั บัญชี 310300 ( านั ปลัด)
คา ชาบ้าน
พ่อจาย ปน งินคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบที่ า นด ดังนี้
1.คา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
( านั ปลัด)
2. คา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
( องคลัง)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี 310400

น้า : 9/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,397,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ละผ้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบที่ า นด ดังนี้
1. งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล ( านั ปลัด)
2. งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล ( องคลัง)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารทั่วไป (00111) ร ั บัญชี
310500

ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คา ขา คร่องถาย อ าร คา ย็บ ละ ข้าป นัง อ
- พ่อจาย ปนคา ชา คร่องถาย อ าร, คา ย็บ ละ ข้าป
นัง อ, ถาย อ าร บบพิมพ ขียว ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)
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คาจ้าง มาบริ ารอ่น ๆ

จานวน

20,000 บาท

คาใช้าจายใน ารพัฒนาระบบ ทคโลโลยี าร น ทศ ละ าร ่อ าร จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารอ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)

- พ่อ ปนคาใช้จายใน ารปรับปรงระบบ ว็บไซตขององค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง ละ พ่อพัฒนาระบบ ทคโนโลยี
าร น ทศ รองรับ ารดา นิน ารตาง ๆ ชน ารบันทึ ข้อมลพ้น
ฐานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ข้อมล พ่อ ารวาง ผน ละ
ประ มินผล ารใช้จายงบประมาณขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ารจัด าพั ดด้วยระบบ e – gp ละระบบบัญชี
คอมพิว ตอรระบบศนยบริ ารข้อมลบคลา รท้องถิ่น ง
ชาติ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)

น้า : 11/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

คาธรรม นียม ารรังวัดตรวจ อบที่ าธารณประโยชน ประ ภท
ประชาชนใช้รวม ัน

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาธรรม นียมใน ารรังวัดตรวจ อบที่ดิน าธารณ
ประโยชนดังนี้ 1.คาธรรม นียมรังวัด 2.คา ลั ขตที่ดิน 3.คาใช้
จายอ่น ๆ ( มาจาย) 4.คาป่วย าร จ้าพนั งานผ้ป ครองท้อง
ที่ 5.คาพา นะ ละคาจ้างคนงาน ( มาจาย) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000 (320100)
คา บี้ยประ ันภัยรถยนต วน ลาง
จานวน

50,000 บาท

- พ่อ ปนจาย ปนคา บี้ยประ ันภัย รถยนต วน ลาง ละรถ
บรรท ท ประ ภทขององค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดทาประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)

น้า : 12/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

คารับวาร าร ละ ิ่งพิมพ

จานวน

3,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบอ รับวาร าร ละ ิ่งพิมพ า รับบริ ารผ้มา
ติดตอราช าร ละ พ่อใช้ในราช ารโดย วนรวมภายใน านั งาน
องค ารบริ าร วนตาบล ละ มบ้าน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)

โครง ารจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
ข้อมลขาว ารของทางราช าร
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ผย พร ขาว ารโดยจัดทา ผน
พับ
ใบปลิว โป ตอร ป้ายผ้าประชา ัมพันธ อ าร รปผล าร
ดา นินงานของ อปท. จัดทาป้ายปิดประ าศ/ประชา ัมพันธข้อมล
ขาว ารประจา
อบต. จัดทาต้รับ ร่องราวร้องท ข ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)

น้า : 13/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

โครง ารจ้าง มา จ้า น้าที่ขับรถยนตบริ ารรับ - งผู้ป่วยฉ ฉิน จานวน
นอ วลาราช าร (16.30 -08.30 น.) วัน ยดราช าร ละวัน ยด
นั ขัตฤ ษ ตลอด 24 ชั่วโมง

84,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ขับรถยนตบริ ารรับ งผ้
ป่วยฉ ฉิน นอ วลาราช าร (16.30 น-08.30 น.)วัน ยด
ราช าร ละวัน ยดนั ขัตฤ ษตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 1 ราย
ปนไปตาม ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320100)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พ่อจาย ปนคาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม า รับ รณี
นวยงานอ่น รอบคคลภายนอ ข้าดงาน รอ ยี่ยมชมองค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง รอ รณี ารตรวจ ยี่ยม รอตรวจ
ราช าร าร ถลงขาว ารมอบ งิน รอ ิ่งของบริจาคใ ้องค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
- คาใช้จายใน ารจัดประชมราช ารขององค ารบริ าร วนตาบล
ถ้าฉลอง ละใ ้ มายรวมถึง ารประชมทางไ ลผานดาว
ทียม ชน ปนคาอา ารวาง ละ
คร่องด่ม คาอ ารใน รณีที่มี ารประชมคาบ ี่ยวม้ออ าร คา
ชา ้องประชม คาใช้จายอ่นๆ ที่จา ปน ปนต้น
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320200)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 14/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน าร ข้ารวม ิจ รรมระดับอา ภอ-จัง วัด

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ข้ารวม ิจ รรมในระดับ
อา ภอ- จัง วัด ข้ารวม ิจ รรมงานรัฐพิธีตาง ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320300)

คาใช้จายใน ารจัดงานรัฐพิธีตางๆ
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานรัฐพิธีตาง ๆ ชนคา
ใช้จายใน าร ตรียม าร ระ วางรับ ด็จ ง ด็จ รอ ี่ยว น่อง
ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระราชินี พระบรม
วงศานวงศ
-คาพานพมดอ ไม้ พานประดับพูมดอ ไม้ พานพม งินพม
ทอง รวยดอ ไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ รอพวง
มาลา า รับวางอน าวรีย รอใช้ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตางๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
532000 (320300)

น้า : 15/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จาย
อ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ของพนั งาน วนท้อง
ถิ่น พนั งานจ้าง คณะผ้บริ าร ละ มาชิ ภาฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2545 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320300)

คาใช้จายใน าร ลอ ตั้ง
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ลอ ตั้งขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ตามที่คณะ รรม าร าร ลอ ตั้ง า นด ( รณีครบ
วาระ ยบ ภา ละ รณี ทนตา นงที่วาง) อี ทั้งใ ้ความรวมมอ
ละ าร นับ นนคาใช้จาย า รับ าร ลอ ตั้ง ภาผ้ ทน
ราษฎร ละ รอ มาชิ วฒิ ภาตามที่ ฎ มาย า นด
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ง1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320300)

น้า : 16/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

โครง ารฝึ อบรมบคลา รขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้มี
คณธรรม ละจริยธรรม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง ารฝึ อบรม
บคลา รขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้มีคณธรรม ละ
จริยธรรม โดยมีคาใช้จาย ประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาวั ด
อป รณใช้ใน ารอบรม คา ชาที่พั คาวิทยา ร คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาใช้จาย บ็ด ตล็ดอ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)

โครง ารพัฒนาความร้บคลา รขององค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาความร้ใ ้
ับบคลา รขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้มีความร้ ความ ข้า
ใจใน ารปฏิบัติงาน พิ่มขึ้น โดยมีคาใช้จาย ประ อบด้วย คาป้าย
โครง าร คาวั ดอป รณใช้ใน ารอบรม คา ชาที่พั คา
วิทยา ร คาอา าร ละ คร่องด่ม คาใช้จาย บ็ด ตล็ดอ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 320300 ( านั ปลัด)

น้า : 17/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

โครง ารพัฒนาศั ยภาพของ มาชิ ภา อบต. คณะผ้บริ ารท้องถิ่น จานวน
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ผ้นาชมชน ละประชาชนในท้อง
ถิ่น

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนา
ศั ยภาพของ มาชิ ภา อบต. คณะผ้บริ ารท้องถิ่น พนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง ผ้นาชมชน ละประชาชนในท้องถิ่น โดย
มีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาวั ดอป รณใช้ใน ารอบรม คา
ชาที่พั คาวิทยา ร คาอา าร ละ คร่องด่ม คาใช้จาย บ็ด ตล็ด
อ่น ๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารทั่วไป (00111)
320300 ( านั ปลัด)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน ขององค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 532000
(320400)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 18/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟ้ม
ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ บบพิมพ ฟ้ม
ธงชาติ มดประวัติข้าราช 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 ระดานดา
ตะ รงวาง อ าร ผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายช่อ านั งาน มลี่ ตาชั่งขนาด
ล็ ผนป้ายจราจร รอ ผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (330100)

รวม

545,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

น้า : 19/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
- พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟิว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน
ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร อร ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล)
ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ภาย
ใน านั งาน
อาคาร ถานที่ อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (330200)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 20/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

วั ดงานบ้านงานครัว
- พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใช้ตาง ๆ ใน านั งาน (วั ด ิ้น
ปลอง) ชน ปรง
ไม้ วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัดพ้น
ผ้าปที่นอนผ้า ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ม้อ ระทะ ะละมัง
ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
้อม ระจ งา โองน้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ตา ถัง
๊ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (330300)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 21/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

วั ดยานพา นะ ละขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช้ ับรถยนตของ อบต. ถ้า
ฉลอง ชน (วั ด ิ้น ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง
ญ จ ล่อน ล็อ ียร ระจ โค้งมน
ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล)
ชน บาะรถยนต ชด ียรรถยนต ครัช
พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ ล้อ ถัง
น้ามัน ระจ มองข้างรถยนต ข็มขัดนิรภัย
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (330700)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 22/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่น
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน คร่อง ถาน ๊า ฯลฯ า รับรถยนต วน ลาง ละ
รถบรรท น้าดับ พลิงอ น ประ งคที่ใช้ในราช าร ละใช้ใน
ิจ ารตาง ๆ ของ อบต. ถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (330800)

จานวน

300,000 บาท

น้า : 23/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

วั ดคอมพิว ตอร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ข้อมล ผน รอจานบันทึ
ข้อมล ตลับผง มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล ัวพิมพ รอ ถบพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล)
ชน ผง ป้นอั ขระ รอ ป้นพิมพ
มนบอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง
ระจาย ัญญาน
ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
533000 (331400)

จานวน

70,000 บาท

น้า : 24/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

282,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟ้าของ านั งานที่ทา ารองค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ผนงาน บริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 534000 (331700)

คาบริ ารโทรศัพท
- พ่อจาย ปนคาใช้บริ ารโทรศัพทพ้นฐาน ละโทรศัพท คล่อนที่
ของ านั งาน อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 534000 (340400)

น้า : 25/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาฝา งไปรษณีย ไปรษณียภัณฑ อา ร ตมป์ คา
งไปรษณียดวนพิ ศษ คา งธนาณัติ ละที่ ี่ยวข้อง ับ าร
บริ ารของ ท.
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 53400 (340400)

คาบริ าร ่อ าร ละโทรคมนาคม
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารใช้บริ ารอิน ตอร น็ตขององค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 534000 (340500)

น้า : 26/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

78,400 บาท

รวม

78,400 บาท

จานวน

53,000 บาท

ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซ้อ คร่องปรับอา าศ บบ ย วน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องปรับอา าศ บบ ย
วน ขนาด 40,000 บีทีย พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ตัว ตามคณลั ษณะ ฉพาะดังนี้
1)ขนาดที่ า นด ปนขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย
2)ราคาที่ า นด ปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) คร่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาดไม
ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4)ต้อง ปน คร่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง นวย
งความ ย็น ละ นวยระบายความร้อนจามโรงงาน ดียว ัน
5)มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6) ารจัดซ้อ คร่องปรับอา าศขนาดอ่นๆ (นอ จา ข้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณาด้านราคา ล้ว พ่อ ปน ารประ ยัด
พลังงานความพิจารณาจัดซ้อ คร่องปรับอา าศที่มีคา
ประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEEP) ง วา
7) ารติดตั้ง คร่องปรับอา าศ
(1) บบ ย วน ประ อบดวยอป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอ
ทอง ดงไป ลับ ู้มฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
พ่อติดตั้งใน ้องประชม ภาฯ องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครภัณฑ ( ดอน ธันวาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัดฯ) 541000
(410100)

น้า : 27/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

คร่องดดฝ่น

จานวน

14,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องดดฝ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 1
คร่อง โดยมีคณลั ษณะ ฉพาะดังนี้ 1) ามารถดดฝ่น ละน้า 2
) ปนราคาพร้อมอป รณ
พ่อใช้ใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครภัณฑ ( ดอน ธันวาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัดฯ) 541000
(410100)

จัดซ้อพัดลมติดฝาผนัง
พ่อจัดซ้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จานวน 1 ตัว
พ่อติดตั้งใน านั งานปลัดองค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
ปนราคานอ บัญชีมาตรฐานครภัณฑ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัดฯ) 541000
(410100)

น้า : 28/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:06

ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา (28
น้า/นาที) จานวน 1 คร่อง คณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติ
-มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
-มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0
รอดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รอดี วา จานนไมน้อย วา 1
ชอง รอ ามารถใช้งานผาน ครอขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal
ละ Custom
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด)
541000 (411600)

จานวน

8,900 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

438,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

409,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

259,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอ่น ๆ
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารอ่นๆ ชน คาถาย อ าร บบ
ปลน บบพิมพ ขียว บบพิมพตาง ๆ คา ย็บ ลม
ข้าป นัง อ รอ อ ารอ่น ๆ ในลั ษณะที่ ปนรป ลม ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารงานคลัง (00113)
320100 ( องคลัง)

คา ชา คร่องถาย อ าร
- พ่อจาย ปนคา ชา คร่องถาย อ าร, คา ย็บ ละ ข้าป
นัง อ, ถาย อ าร บบพิมพ ขียว ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
งานบริ ารงานคลัง (00113)
320100 ( องคลัง)
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คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน

จานวน

70,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน ใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ของท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารงานคลัง (00113) 320100 ( องคลัง)

โครง ารจ้าง มาบริ ารชวย จ้า น้าที่ปฏิบัติงานด้านพั ด ละ
ทรัพย ิน
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารชวย จ้า น้าที่ปฏิบัติงานด้านพั ด
ละทรัพย ิน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารงานคลัง (00113)
320100 ( องคลัง)
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอ่น ๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รอไปประชมอบรม ัมมนาของพนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารงานคลัง (00113)
320300 ( องคลัง)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา รอซอม ซมทรัพย ิน พ่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอม ซมทรัพย ิน ครภัณฑตาง ๆ คา
บารงรั ษาทรัพย ิน ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
(00110) งานบริ ารงานคลัง (00113) ร ั บัญชี 320400
( องคลัง)
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ ฟ้ม ธงชาติ มด
ประวัติข้าราช 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 ระดานดา
ตะ รงวาง อ าร ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายช่อ
านั งาน
มลี่ ตาชั่งขนาด ล็ ผนป้ายจราจร รอ ผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ปรา ฏใน ผนบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารงานคลัง (00113) 330100 ( องคลัง)

รวม

140,000 บาท

จานวน

60,000 บาท
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วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟิว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร อร
ขา ลอดฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล)
ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ภาย
ใน านั งาน
อาคาร ถานที่ อบต.ถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง (00113
) ( องคลัง)
533000 (330200)

วั ดงานบ้านงานครัว
พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใช้ตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ปรง ไม้ วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัด
พ้น ผ้าปที่นอนผ้า ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น 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

60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

10,000 บาท

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

- พ่อจาย ปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ ปนต้น
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) 340400 ( องคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

29,000 บาท

รวม

29,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

ครภัณฑ านั งาน
จัดซ้อ ้าอี้ านั งาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ ้าอี้ านั งาน บบล้อ ล่อน ามารถ
ปรับ ง - ต่า ได้ด้วยระบบ GAS LIFT ามารถรับน้า นั คนนั่ง
ได้ 120 . ขา ล็ ้าอี้ 5 ฉ ชบโคร มี่ยมอยางดี มีท้าว ขน
ทาจา พลา ติคฉีดขึ้นรปจานวน 3 ตัว
ปนราคานอ บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111 ( อง
คลัง) 541000 (410100)

ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 คร่อง โดยมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น ลั ( 4 Core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมน้อย วา 1.6 GHz ละ
มี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
นอย วา 6 MB
-มี นวยประมวลผล ลาง พ่อ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอยาง
ใดอยาง นึ่ง รอดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพติดตั้งอยบน ผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช้ นวยความจา ย จา นวยความจา
ขนาดไมน้อย วา 2 MB
2)มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มีขนาดไม
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น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รอ ดี วา ขนาดความจดไม
น้อย วา 1 TB รอชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รอดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รอภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ช่อมตอระบบ ครอ
ขาย (Netwotk lnterface) 10/100/1000 Base-T รอดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ช่อมตอ (lnterface) บบ USB
2.0 รอดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ ละ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความละ อียด
บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง 00113
( องคลัง)
541000 (411600)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

674,000 บาท

รวม

662,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

552,000 บาท

โครง ารจ้าง มาพนั งานขับรถ ละคนงานประจารถบรรท น้าดับ จานวน
พลิงอ น ประ งค

192,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนของผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ชน คาตอบ ทน ารปฏิบัติ น้าที่
ของ มาชิ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 531000 (310100)

ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ าร
1. คนงานประจารถบรรท น้าดับ พลิง
อ น ประ งค จานวน 2 ราย รายละ
96,000 บาท ปน งิน 192,000 บาท
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
00120 งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123
( านั ปลัด) 532000
(320100)

น้า : 38/95
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รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารอ่น ๆ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารอ่นๆ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120
งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320100)

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายโครง ารควบคมไฟป่า ละ มอ ควัน
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารควบคมไฟ
ป่า ละ มอ ควันในพ้นที่ตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ
คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120
งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)
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คาใช้จายโครง ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ ซ้อม ผน
ป้อง ันภัย ละบรร ทา าธารณภัย ตาบลถ้าฉลองโดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา าร
วาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาป้าย
โครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)

จานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาใช้จายโครง ารฝึ อบรมทบทวน มาชิ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย จานวน
พล รอน
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ อบรม
ทบทวน มาชิ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.) ตาบล
ถ้าฉลอง
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ
อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน
ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั ปลัด)
532000 (320300)

น้า : 40/95

100,000 บาท
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คาใช้จายใน ารป้อง ันอบัติภัยทางถนน วินัยจราจร

จานวน

20,000 บาท

โครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติฯ ลั ตรทบทวน จานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารป้อง ันอบัติภัยทางถนน วินัย
จราจร ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
าคัญ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ปนต้น
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120
งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ อบรมชด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติฯ ลั ตรทบทวน
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ ครู่องด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ
อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2563
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)

น้า : 42/95
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

60,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน ขององค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉลอง
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120
งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320400)

ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช้ ับรถบรรท น้า
อ น ประ งค ละดับ พลิง ของ อบต. ถ้าฉลอง ชน (วั ด ิ้น
ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล พ
ลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง ญ จ ล่อน ล็อ
ียร ระจ โค้งมน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ
ฉิน รวยจราจร
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน บาะรถยนต ชด ียรรถ
ยนต ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ถังน้ามัน ระจ มองข้างรถยนต ข็มขัด
นิรภัย
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 532000 (320300)

น้า : 43/95
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งบเงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

โครง าร นับ นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนของ จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ

12,000 บาท

งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนใ ้ ับ ทศบาลตาบลวัง ะพี้ า รับ ปน
คาศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น อา ภอ มองอตรดิตถ จัง วัดอตรดิตถ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน 00120 งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รอน ละระงับอัคคีภัย 00123 ( านั
ปลัด) 560000 (610200)

น้า : 44/95
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

รวม

1,225,140 บาท

รวม

1,058,640 บาท

รวม

1,058,640 บาท

จานวน

708,720 บาท

จานวน

42,000 บาท

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

งินประจาตา นง
- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้
รับ จานวน 12 ดอน ( รณีตา นงวาง)
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211( อง ารศึ ษาฯ)
522000 ร ั บัญชี 220300

น้า : 45/95
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งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

229,920 บาท

จานวน

36,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินวิทยฐานะ ระดับชานาญ าร า รับข้าราช าร
คร รอบคลา รทาง ารศึ ษา ตา นง คร จานวน 1 อัตรา
ละจาย ปน งินปรับปรง งิน ดอนประจาปีของพนั งาน วนท้อง
ถิ่น รอบคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ) 522000 ร ั บัญชี 220400
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ละคาตอบ ทนพิ ศษพนั งานจ้าง
ภาร ิจ ตา นง ผ้ด ล ด็ จานวน 1 อัตรา 2. พนั งานจ้างทั่ว
ไป
ตา นงผ้ด ล ด็ จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 ดอน
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ)
522000 ร ั บัญชี 220600

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับคาตอบ
ทน ปนราย ดอน ละ งิน พิ่มชวย ลอคาครองชีพชั่วคราวใ ้
พนั งานจ้าง จานวน 2 อัตราจานวน 12 ดอน
ผน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ)
522000 ร ั บัญชี 220600

น้า : 46/95
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

รวม

161,000 บาท

รวม

88,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ละ
บคลา รทางศึ ษาผ้มี ิทธิได้รับ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ)
531000 ร ั บัญชี 310400

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ละบคลา รทาง ารศึ ษา ละผ้มี ิทธิได้รับ
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ)
531000 ร ั บัญชี 310500

น้า : 47/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล บคลา รทาง าร
ศึ ษา ละพนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว
ับ ารศึ ษาฯ
(00212) 320100 ( อง ารศึ ษาฯ)

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พ่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จาย
อ่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนท้อง
ถิ่น พนั งานจ้าง ละบคลา รทาง ารศึ ษา
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
ปนไปตามระ บียบ ผนงาน ารศึ ษา
00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา 00211 ( อง าร
ศึ ษา) 532000
(320300)

น้า : 48/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

28,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินอ่น ๆ ของ อง าร
ศึ ษาฯ ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษา)
532000 (320400)

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาซ้อวั ด านั งาน ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ระดาษ ฟ้ม
ปา า ดิน อ ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ บบพิมพ ฟ้ม
ธงชาติ มดประวัติข้าราช 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 ระดานดา
ตะ รงวาง อ าร ผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายช่อ านั งาน มลี่ ตาชั่งขนาด
ล็ ผนป้ายจราจร รอ ผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (330100)

น้า : 49/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดใน ารโฆษณา ละประชา ัมพันธ ิจ รรม
ตาง ๆ ของ อง ารศึ ษาฯ ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า ดัง
นี้
(วั ด ิ้น ปลอง) พ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ รป ี รอขาวดา
ที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
(วั ดคงทน) ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ ลอง ละระวิงใ
ฟิลม ลน ซม ระ ป๋าใ ล้องถายรป
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (331100)
วั ดคอมพิว ตอร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน อป รณบันทึ ข้อมล ผน รอจานบันทึ
ข้อมล ตลับผง มึ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล ัวพิมพ รอ ถบพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล)
ชน ผง ป้นอั ขระ รอ ป้นพิมพ
มนบอรด มมโมรี่ซิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ คร่อง
ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา 00211 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (331400)

น้า : 50/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งบลงทุน

รวม

5,500 บาท

รวม

5,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

รวม

1,430,685 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

721,060 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

301,360 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
จัดซ้อต้ ล็
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อต้ ล็ บบ 2 บาน โดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ
ดังนี้
1) มีมีจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ (ประจา
ดอน ธันวาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารทั่วไป 00111
( านั ปลัด) 541000 (410100)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอ่นๆ
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารอ่น ๆ ที่ไมได้ระบไว้
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320100)

น้า : 51/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

โครง ารจ้าง มาทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาคนทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านวังถ้า จานวน 12 ดอน ๆ ละ 6,000 บาท
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320100)

จานวน

72,000 บาท

น้า : 52/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายโครง าร นับ นนคาใชัจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน
า รับ ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า จานวน 245 วัน วัน
ละ 20 บาท/คน
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ (ศพด.) ดังนี้
1)คาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) ของ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า ราย ัว ๆ ละ 1,700 บาท/ปี
2)คาอ รณ าร รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ของศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า อัตราคนละ 200บาท/ปี
3)คา นัง อ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ของศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า อัตราคนละ 200บาท/ปี
4)คา คร่อง บบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ของศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า อัตราคนละ 300 บาท/ปี
5)คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ของ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 532000 (320300)
ใ ้ปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท 0833.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ละ นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563
*ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น

จานวน

224,360 บาท

น้า : 53/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงานครัว
- พ่อจาย ปนคา ิ่งของ คร่องใช้ตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ปรง ไม้ วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาขัด
พ้น ผ้าปที่นอนผ้า ม น้าจดที่ซ้อจา อ ชน ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ตา ถัง ๊ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัน รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (330300)

รวม

389,700 บาท

จานวน

8,000 บาท

น้า : 54/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาอา าร ริม (นม)

จานวน

381,700 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านวังถ้า จานวน 260 วัน จานวน ด็ 32 คน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง ( อนประถม-ป.6) จานวน 260
วัน จานวน ด็ 63 คน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้าน วังถ้า ( อนประถม-ป.6) จานวน 260 วัน จานวน
ด็ 104 คน
โดยถอปฏิบัติตาม พรบ. ารจัดซ้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ด
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัน รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (330400)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟ้า า รับอาคารศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านวังถ้า อบต.ถ้าฉลอง ผนงาน ารศึ ษา 00210
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา00211 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 534000 (340100)

น้า : 55/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งบเงินอุดหนุน

รวม

709,625 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

709,625 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง าร ข้าคายล อ- นตรนารี ลม ครอขายโรง รียนค้ง
ตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ข้าคายล อ- นตรนารี ลม
ครอขาย โรง รียนค้งตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั
บัญชี 610200

โครง าร ข้าคายล อ- นตรนารี ครอขาย ลมโรง รียนค้ง
ตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบ้านวังถ้า
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ข้าคายล อ- นตรนารี ลม
ครอขายโรง รียนค้งตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบ้านวังถ้า
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั
บัญชี 610200

น้า : 56/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ โรง รียนบ้านวังถ้า

จานวน

10,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนของ
โรง รียนบ้านวังถ้า
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 560000 ร ั บัญชี 610200
โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง

- พ่อจาย ปน งิน นับ นน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนของ
โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 560000 ร ั บัญชี 610200

น้า : 57/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

โครง ารพัฒนาผ้ รียนใ ้มีคณธรรม จริยธรรม ร้างความ ปนไทย
โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง

จานวน

5,625 บาท

จานวน

416,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง ารพัฒนาผ้ รียนใ ้มี
คณธรรม จริยธรรม ร้างความ ปนไทย โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั
บัญชี 610200

นับ นนโครง ารอา าร ลางวัน โรง รียนบ้านวังถ้า
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
ของโรง รียนบ้านวังถ้าที่ได้รับจัด รรงบประมาณ ( อนประถม-ป
.6) จานวน 200 วัน
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั บัญชี 610200
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น)

น้า : 58/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

นับ นนโครง ารอา าร ลางวัน โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
ของโรง รียนบ้าน ้วยฉลองที่ได้รับจัด รรงบประมาณ ( อนประ
ถม-ป.6) จานวน 200 วัน
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ผนงาน ารศึ ษา 00210 งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา 00212 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั บัญชี 610200
(ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ ม่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น)

จานวน

252,000 บาท

น้า : 59/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

297,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

297,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

197,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ าร ารวจข้อมล
จานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า โดยจัด รรตามจานวน
นัข/ มว ทั้งที่มี จ้าของ ละไมมี จ้าของ พ้นที่ตาบลถ้าฉลอง ตัว
ละ 6 บาทตอปี
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอ่น ๆ 00223 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320100)

น้า : 60/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ าโรค อด

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พ่อ ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ าโรค
อด ตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอ่น 00223 ( านั ปลัด) 532000 (320300)

คาใช้จายใน ารดา นิน ารปอง ัน ละควบคมโรคไข้ ลอดออ
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละควบคมโรค
ไข้ ลอดออ ในพ้นที่ตาบลถ้าฉลองโดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาจัดซ้อทรายทีมีฟอ คาน้ายา คมีพน มอ ควัน าจัดยง
ลาย คาน้ามัน ช้อ พลิง คาจ้าง มา รงงาน คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอ่น 00223 ( านั ปลัด) 532000 (320300)

น้า : 61/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

โครง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ข

จานวน

80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง ารตามพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ข มูที่ 1-4 ตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอ่น 00223 ( านั ปลัด) 532000 (320300)
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า
จานวน

40,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารฉีดวัคซีนป้อง ัน ละควบ
คมโรคพิษ นัขบ้า โดยจัด รรตามจานวน นัข/ มว ทั้งที่มี จ้าของ
ละไมมี จ้าของ ของพ้นที่ตาบลถ้าฉลอง
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (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 ทรายที
มีฟอ วัคซีนป้อง ันโรคพิษ นัขบ้า าร คมี าจัด มลง น้ายาฆา
ช้อโรคตามโรง รอน ัตวปี ฯลฯ
ผนงาน าธารณ ข 00220 งานบริ าร าธารณ ข ละงาน
าธารณ ขอ่น 00223 ( านั ปลัดฯ) 533000 (330900)

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 62/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายโครง าร ี่ยว ับ ารป้อง ัน ารละ มิด ิทธิ ด็ ละ ตรี
- พ่อ ปนคาใช้จายโครง าร ี่ยว ับ ารป้อง ัน ารละ มิด ิทธิ
ด็ ละ ตรี โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (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)

น้า : 63/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาใช้จายโครง าร ี่ยว ับ ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ า ารตั้งครรภ จานวน
ในวัยรูน

20,000 บาท

- พ่อ ปนคาใช้จาย ี่ยว ับโครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ า าร
ตั้งครรภในวัยรน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (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)

คาใช้จายโครง าร ี่ยว ับ าร ริม ร้างความร้ ละ ง ริม
ศั ยภาพของผ้ งอาย คนพิ าร ละผ้ป่วย อด
- พ่อ ปนคาใช้จายตามโครง าร ี่ยว ับ าร ริม ร้างความร้ ละ
ง ริมศั ยภาพของผ้ งอาย คนพิ าร ละผ้ป่วย อด ใน ขต
ตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรา ฏใน ผน
งาน ังคม ง คราะ 00230 งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ 00232 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320300)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 64/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาใช้จายโครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ด็ ยาวชน ตรี ผู้ งอาย จานวน
คนพิ าร ผู้ด้อยโอ า ละประชาชน

20,000 บาท

- พ่อ ปนคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้
ด็ ยาวชน ตรี ผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ด้อยโอ า ละ
ประชาชน ของตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (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)

คาใช้จายโครง าร ริม ร้างความ ข้ม ข็งใ ้

ตรี

- พ่อ ปนคาใช้จายใน าร ง ริม ารดา นินงาน
โครง าร/ ิจ รรม ริม ร้างความ ข้ม ข็งใ ้ ตรีในด้านตาง ๆ
ของตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (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)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 65/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาใช้จายใน ารจ้าง ด็ นั รียน/นั ศึ ษาทางานชวงปิด ทอม

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,708,580 บาท

รวม

1,421,580 บาท

รวม

1,421,580 บาท

จานวน

740,160 บาท

- พ่อ ปนคาใช้จายใน ารจ้าง ด็ นั รียนทางานในชวงปิด
ทอม โดยมีคาใช้จาย ปน คาจ้างวันละ 200 บาท/คน
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (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)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
- พ่อจาย ปน งิน ดอน า รับพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1. ตา นง นั บริ ารงานชาง (อานวย าร ระดับต้น) ( รณี
ตา นงวาง)
2. ตา นง นายชางโยธา (ปง.) ละจาย ปน งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปีของพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 522000 ร ั บัญชี 220100

น้า : 66/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

569,040 บาท

จานวน

70,380 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนท้องถิ่นที่มี ิทธิได้
รับ งินประจาตา นง
จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน00241 ( องชาง) 522000 (220300)

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ตา นงพนั งานผลิต
ประปา
จานวน 1 อัตรา ละพนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 522000 ร ั บัญชี 220100

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน
จ้าง ตา นง พนั งานผลิตประปา จานวน 1
อัตรา ละ พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา จานวน 12 ดอน
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00241 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 522000 ร ั บัญชี 220700

น้า : 67/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

รวม

223,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่ บิ คา ชาบ้าน
ได้ตาม ิทธิ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00241 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 531000 (310400)

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
- พ่อจาย ปนคาใช้จาย งินชวย ารศึ ษาบตรของพนั งาน วน
ตาบลที่มี ิทธิ
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 531000 (310500)

น้า : 68/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พ่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน าร
ประชม อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241) 320100 ( องชาง)

จ้าง มาบริ ารอ่น ๆ
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารอ่น ๆ ที่ไมได้ระบไว้
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน (00241) 532000 (320100) ( องชาง)

น้า : 69/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอ่น ๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รอไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล
ละ พนั งานจ้าง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 532000 (320300)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
- พ่อจาย ปนคาใช้จาย ี่ยว ับ ารบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน
ของ องชาง อบต. ถ้าฉลอง
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 532000 (320400)

น้า : 70/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

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

รวม

80,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

น้า : 71/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

วั ดยานพา นะ ละขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะที่ใช้ ับรถบรรท (ไทย
ลนด) ละรถจั รยานยนต ของ องชาง องค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉลอง ชน
(วั ด ิ้น ปลอง) ยางรถยนต น้ามัน บร น๊อต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
(วั ดคงทน) ชน ไขควง ประ จ ม รง
ญ จ ล่อน ล็อ ียร ระจ โค้งมน
ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน
รวยจราจร ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน
บาะรถยนต ชด ียรรถยนต ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อ
น้า ัว ทียน
บต ตอรี่ ล้อ ถังน้ามัน ระจ มองข้าง ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน
00241 ( องชาง) 533000 (330700)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 72/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

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

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

น้า : 73/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

64,000 บาท

รวม

34,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครภัณฑ านั งาน
จัดซ้อ ้าอี้ านั งาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ ้าอี้ านั งาน บบล้อ ล่อน ามารถ
ปรับ ง - ต่า ได้ด้วยระบบ GAS LIFT ามารถรับน้า นั คนนั่ง
ได้ 120 . ขา ล็ ้าอี้ 5 ฉ ชบโคร มี่ยมอยางดี มีท้าว ขน
ทาจา พลา ติคฉีดขึ้นรปจานวน 3 ตัว
ปนราคานอ บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 องชาง 542000 (410100)

ครภัณฑ ารวจ
จัดซ้อไม้ ต๊าฟ
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อไม้ ต๊าฟอลมิ นียม บบชั ชนิดความยาว 5
มตร ามารถ ล่อนขึ้น-ลงได้ มีขีด วน บง บบ ัวตั้ง ปนรป
ตัว E โดย บงชอง ๆ ละ 1 ซม. มี ลข า ับท 10 ซม. มีปู่มล็อค
ยดขณะใ ้งาน ีที่ขีด บง ปน ีดา ลับ ดง ท ๆ 1 มตร บนพ้น
ีขาว มีโล ะ ู้มปลายรองรับด้านลาง จานวน 2 อัน
ปนราคานอ บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 องชาง 542000 (410300)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับงานประมวลผล
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 คร่อง
โดยมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

-มี นวยประมวล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น ลั ( 4 Core)
โดยมีคณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รอดี วา ดังนี้
1)ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz ละมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 น รอ
2)ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memoty รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz ละมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ง
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4
รอดี วา มีขนาดไมน้อย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รอ ดี วา ขนาดความจดไม
น้อย วา 1 TB รอชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 pixel
ละมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Netwotk
lnterface) 10/100/1000 Base-T รอดี วาไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ช่อมตอ (lnterface) บบ USB 2.0
รอดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง
-มีชอง ช่อมตอ HDMI รอ VGA จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (iEE 802.11b, n, ac)
ละ Bluetooth
ตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ. 2562
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110 งานบริ ารงานคลัง 00113
( องคลัง) 541000
(414600)

น้า : 74/95

น้า : 75/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,448,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาออ บบ คาควบคมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบคคล รอบคคลภาย
นอ พ่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
คาออ บบ คาควบคมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบคคล รอบคคล
ภายนอ
- พ่อจาย ปนคาจ้างออ บบ คาควบคมงานที่จะจายใ ้
อ ชน นิติบคคล รอบคคลภายนอ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
ละชมชน 00241 ( องชาง) 542000 (422000)

งานไฟฟ้าถนน

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปนคาวั ดอป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ด ิ้น ปลอง) ชน ฟิว ลอดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร อร ขา
ลอดฟลออ ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ชน ดอ ลาโพง ผัง ดงวงจร
ตาง ๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ า รับไฟฟ้า าธารณะที่ อบต
. รับผิดชอบ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242
( องชาง) 533000 (330200)

น้า : 76/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

วั ด อ ร้าง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ ร้าง ชน
(วั ด ิ้น ปลอง) น้ามันทาไม้ ทิน นอร ี ปน
ซี มนต รวด ิน ทราย ล็ ้น ตะป ปนขาว ปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดคงทน) ไม้ตาง ๆ
ค้อน ครีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ล่อย ทปวัดระยะ คร่องวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ ้วม อางล้างมอ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล) ทอน้า ละอป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242
( องชาง) 533000 (330600)

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

น้า : 77/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,278,000 บาท

รวม

1,278,000 บาท

จานวน

366,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ ร้างถนน ค ล.ซอยนางประทม ฟองทราย มที่ 4
- พ่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 200 มตร
นา 0.15 มตร ซอยนางประทม ฟองทราย มที่ 4 บ้านต้น
ต้อง ตาบลถ้าฉลอง
อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละ
ประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000
(421000)
โครง าร อ ร้างถนน ค ล. ายนาง งดาว จันทร ลอง มที่ 1
- พ่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 40 มตร
นา 0.15 มตร ายนาง งดาว จันทร ลอง มที่ 1 บ้าน นอง
ไผ ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด
รป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000
(421000)

น้า : 78/95
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โครง าร อ ร้างถนน ค ล. ายนาย วั ดิ์ มี รอน มที่ 1

จานวน

- พ่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 165 มตร
นา 0.15 มตร ายนาย วั ดิ์ มี รอน มที่ 1 บ้าน นอง
ไผ ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียด
รป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000 (421000)
โครง าร อ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย ังวร อินทะ อน - บ้าน จานวน
นาย ารวม พานวน-ทาง ข้าบอประปา มที่2
- พ่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 190 มตร
นา 0.15 มตร ายบ้านนาย ังวรณ อินทะ อน - บ้านนาย
ารวม พานวน ทาง ข้าบอประปา มที่ 2 บ้าน ้วยฉลอง ตาบล
ถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียดรป บบ
ปลน ละประมาณ ารราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง
า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000
(421000)

300,000 บาท

352,000 บาท

น้า : 79/95
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โครง าร อ ร้างถนน ินคล ายนายอานนท ลมพ

มที่ 3

จานวน

76,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ินคล ขนาด ว้าง 3.00
มตร ความยาวรวม 400 มตร
นายอานนท ลมพ มที่ 3 บ้านวังถ้า
ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง จัง วัดอตรดิตถ
ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ ารราคา องค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000 (421000)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารปรับปรงถนน ข้าพ้นที่ าร ษตร ายไรนาย า ริง
จรญ - ไรนายมานพ นะจานง มที่ 3

้ว

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงถนน ข้าพ้นที่ าร ษตร ขนาด
ว้าง 3.00 มตร ความยาวรวม 650 มตร ายไรนาย า ริง ้ว
จรญ - ไรนายมานพ นะจานงค มที่ 3
บ้านวังถ้า ตาบลถ้าฉลอง อา ภอ มอง
จัง วัดอตรดิตถ ตามรายละ อียดรป บบ ปลน ละประมาณ าร
ราคา องค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งานไฟฟ้า ละถนน 00242 อง
ชาง 542000
(421100)

น้า : 80/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายโครง าร ง ริม ารคัด ย ขยะ
พ่อจาย ปนคาใช้จายตามโครง าร ง ริม ารคัด ย ขยะ ใน
พ้นที่ตาบลถ้าฉลอง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ ทน
วิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณใน ารฝึ อบรม คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ค ะ ละชมชน 00240 งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่ง
ปฏิ ล 00244 ( านั ปลัด) 532000 (320200)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายโครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ ายา พติด
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ ้ไขปญ า
ยา พติด ด็ ยาวชน ประชาชน ใน ลม ี่ยง ของพ้นที่ตาบลถ้า
ฉลอง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 00250 งาน ง
ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็งชมชน 00252 ( านั
ปลัดฯ) 532000 (320300)

คาใช้จายใน าร ง ริม นับ นน ารจัด วทีประชาคมท้องถิ่น
- พ่อจาย ปนคาใช้จาย ิจ รรม นับ นน ารจัดประชม วที
ประชาคมท้องถิ่น พ่อ ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ร้าง ครอขาย
องค รชมชน ละ นับ นน ารขับ คล่อน ผนชมชน บบ
บรณา ารโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาวั ดอป รณ คาป้ายโครง าร ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 00250 งาน ง
ริม ละ นับ นนความ ข้ม ข็งชมชน 00252 ( านั
ปลัดฯ) 532000 (320300)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

138,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬาภายในตาบลถ้าฉลอง
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬา พ่อ ร้างความร้
รั ามัคคีของประชาชนตาบลถ้าฉลอง (คาใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด
ถานที่ , คาใช้จายใน าร ขงขัน ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่จา ปน
ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร วนนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา
ละนันทนา าร 00262 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 532000 (320300)

น้า : 83/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

คาใช้จายใน าร งตัวนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬา

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน าร งตัวนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬา
ระดับอา ภอ ละระดับจัง วัด (คาใช้จาย า รับผ้ควบคม รอผ้
ฝึ อน, คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม, คาอป รณ าร ีฬา, คาชด
ีฬา พร้อมร้อง ท้า ถง ท้าของผ้ควบคม รอผ้ฝึ อน ละนั
ีฬา ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ใช้ใน าร ขงขัน ีฬา)
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร วนนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงจัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260
งาน ีฬา ละนันทนา าร 00262 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 532000 (320300)

ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ีฬา (วั ดคงทน) ชน วงยาง วอ
ล ลยบอล ตะ ร้อ ปตอง ฟตบอล ตาขายฟตบอล ตาขาย
ตะ ร้อ าตาขาย ีฬา ชน าตาขายวอล ลยบอล ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา
ละนันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 533000 (331300)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

8,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลมโรง รียนค้งตะ ภา-ถ้า
ฉลอง โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนโครง าร ขงขัน ีฬา ครอขาย ลม
โรง รียนค้งตะ ภา-ถ้าฉลอง โรง รียนบ้าน ้วยฉลอง ปน
งิน 8,000 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน ีฬา
ละนันทนา าร 00262 ( อง ารศึ ษาฯ) 561000 ร ั
บัญชี 610200
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จาย ารจัดงาน บ านประ พณีวันลอย ระทง
- พ่อ ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง าร บ านประ พณี
วันลอย ระทงประจาปี ขององค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉลอง ชน งินรางวัล งินคาตอบ ทน รรม าร คาต ตง ถาน
ที่ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน
ศา นา ละวัฒนธรรม 00263 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 532000 (320300)
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คาใช้จาย ารจัดงาน บ านประ พณีวัน ง รานต

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง าร บ านประ พณี
วัน ง รานตขององค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉลอง ชน คาของ
รางวัล คาต ตง ถานที่ คาจัด ถานที่ คาอา าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 532000 (320300)

คาใช้จายโครง าร ี่ยว ับ าร ิบ านภมิปญญาท้องถิ่น
- พ่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ี่ยว ับ าร บ าน
ภมิปญญาท้องถิ่นของตาบลถ้าฉลอง ชน คา ชา คร่อง ียง คาจัด
ถานที่ คาใช้จายอ่น ๆ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 532000 (320300
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโครง ารงานพระยาพิชัยดาบ ั ละงาน าชาดประจาปี
- พ่อจาย ปน งินอด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ มอง
อตรดิตถ พ่อ ปนคาใช้จาย นับ นนตามโครง ารจัดงาน
ทศ าลจัดงานพระยาพิชัยดาบ ั ละงาน าชาดประจาปี
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร 00260 งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 ( อง าร
ศึ ษาฯ) 560000 (610200)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

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

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

โครง ารจ้าง มาถา ถางวัชพช ปล ต้นไม้ในพ้นที่ าธารณะตาบล จานวน
ถ้าฉลอง

15,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พ่อจาย ปนคาใช้จายจ้าง มาบริ ารถา ถางวัชพชในพ้นที่ปล
ต้นไม้ รอถา ถางวัชพชบริ วณข้างทาง ลวงชนบท ปล ต้นไม้ทด
ทน ในพ้นที่ าธารณะตาบลถ้าฉลอง ตามพระราชดาริ ละพระ
ราช าวนีย ฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ ลงน้า ละ
ป่าไม้ 00322 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320100)

โครง ารบารงรั ษาป่าชมชน/ต้นไม้ในพ้นที่ าธารณะตาบลถ้าฉลอง จานวน
- พ่อจาย ปนคาใช้จายจ้าง มาบริ ารถา ถางวัชพชในพ้นที่ป่า
ชมชน/ปล ต้นไม้ทด ทน ตามพระราชดาริ ละพระราช าวนีย
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ ลงน้า ละ
ป่าไม้ 00322 ( านั ปลัดฯ) 532000 (320100)

20,000 บาท

น้า : 89/95

วันที่พิมพ : 7/10/2563 09:00:07

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

567,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

485,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โครง ารจ้าง มาบริ ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา มบ้านทาง
้องปฏิบัติ าร
- พ่อจาย ปนคาจ้าง มาบริ ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา ม
บ้านทาง ้องปฏิบัติ าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332
( องชาง) 532000 (320100)

ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย
- พ่อจาย ปนคาวั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย ชน คลอรีน าร
้ม ฯลฯ พ่อใช้ า รับใน ารผลิตน้าประปาของระบบประปา ม
บ้าน
ปรา ฏใน ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332
( องชาง) 533000 (330900)
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

380,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

รวม

82,000 บาท

รวม

82,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระ ไฟฟ้า า รับระบบประปา มบ้าน
ปรา ฏใน ผนงาน ารพาณิชย 00330งาน ิจ ารประปา 00332
( องชาง) 534000 (340100)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ าร ษตร
คาจัดซ้อ คร่อง บน้า บบ อยโขงมอ ตอรไฟฟ้า
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง บน้า บบ อยโขง มอ ตอร
ไฟฟ้า จานวน 4 คร่อง คณลั ษณะ ฉพาะดังนี้ 1. บน้าได้ 450
ลิตรตอนาที
(1) ปน คร่อง บน้า บบ อยโขง ใช้มอ ตอรไฟฟ้า
(2)ขนาดทอ งไมน้อย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
(3) บน้าได้ไมน้อย วาตามปริมาณที่ า นด
(4) งน้าได้ งไมน้อย วา 9 มตร รอประมาณ 30 ฟต
(5)อป รณประ อบของ คร่อง บน้า ละของมอ ตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชด พร้อมที่จะใช้งานได้
ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ( ดอนธันวาคม 2562)
ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 อง
ชาง 541000
(410400)
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คาจัดซ้อปมน้าซัม มอร ขนาด 3 รง

จานวน

38,000 บาท

รวม

4,715,855 บาท

รวม

4,715,855 บาท

รวม

4,715,855 บาท

จานวน

92,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อปมซัม มอร ขนาด 3 รงม้า 3 ฟ
จานวน 1 คร่อง คณลั ษณะ ฉพาะดังนี้ 1.ขนาดทอ ง 2 นิ้ว
2. บน้าได้ไมน้อย วา 300 ลิตรตอนาที
ปนราคานอ บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา 00332 อง
ชาง 541000
(410400)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
- พ่อ ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมตามพระราชบัญญัติ
ประ ัน ังคม า รับพนั งานจ้างใน ัง ัด
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (110300)
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งิน มทบ องทน งินทด ทน

จานวน

4,000 บาท

จานวน

3,289,200 บาท

- พ่อ ปน งิน มทบ ข้า องทน งินทด ทน ปนรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (110301)

บี้ยยังชีพผ้ งอาย
- พ่อ ปนคา บี้ยยังชีพผ้ งอายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย ารจาย งิน ง คราะ พ่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน ปนราย ดอนตาม
้วงอาย ปน วลา 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ ระทวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู้ งอายขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
ปนไปตาม นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2563
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (110900)
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

787,200 บาท

จานวน

6,000 บาท

- พ่อ ปนคา บี้ยยังชีพคนพิ าร ที่ ปนคนพิ ารที่จดทะ บียนตาม
ฎ มายวาด้วย ารฟื้นฟ มรรถภาพคนพิ าร ละมีความพิ าร
จนไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได้ โดยคนพิ ารมี ิทธิได้
รับ งิน ปนราย ดอน ๆ ละ 800 บาท ปน วลา 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ 2553 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
ปนไปตาม นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2563
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (110900)

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
- พ่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ใ ้ ผ้ป่วย อด
ที่ พทยได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ล้ว ละมีความ ปนอยยา
จน รอถ ทอดทิ้งขาดผ้อป าระด ล โดยผ้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะ
ได้รับ บี้ยยังชีพ ปนราย ดอน ๆ ละ 500 บาท /คน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พ่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
ปนไปตาม นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2563
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (110900)
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ารองจาย

จานวน

284,455 บาท

จานวน

143,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อ ปนคาใช้จายใน รณีจา ปน รงดวน า ไมรีบดา นิน ารจะ
ิดความ ีย าย รอได้รับความ ดอดร้อน วนราช าร รอ
ประชาชนในพ้นที่
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (111000)

รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.)
ผนงานงบ ลาง00410 งานงบ ลาง
00411 ( านั ปลัดฯ) 510000 (120100)
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพตาบลถ้าฉลอง
- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพตาบลถ้า
ฉลอง ตามประ าศ คณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ ง
ชาติ ลงวันที่ 28 มิถนายน 2549
ผนงานงบ ลาง 00410 งานงบ ลาง
00411 510000 (111100)
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งินชวยพิ ศษ
- พ่อ ปน งินชวย ลอพิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้างใน ัง ัด รณีถึง ความตาย
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ผนงานงบ ลาง00410 งานงบ ลาง
00411 ( านั ปลัดฯ) 510000 (120100)

จานวน

50,000 บาท

