นา : 1/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
า ภ มื ง ุตรดิตถ จัง วัด ุตรดิตถ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,100,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

4,243,930 บาท

รวม

4,243,930 บาท

รวม

4,243,930 บาท

งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม

จานวน

96,900 บาท

พื่ ป็น งิน มทบ งทุนประ ัน ังคมตามพระราชบัญญัติ
ประ ัน ังคม า รับพนั งานจางใน ัง ัด
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งิน มทบ งทุน งินทดแทน

จานวน

4,500 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่ ป็น งิน มทบ ขา งทุน งินทดแทน ป็นรายปใน ัตราร ย
ละ 0.2 ข งคาจางโดยประมาณทั้งป
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แ ไข พิ่ม
ติม
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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บี้ยยังชีพผู ูง ายุ

จานวน

2,721,600 บาท

พื่ ป็นคา บี้ยยังชีพผู ูง ายุตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่ ารยังชีพข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน ป็นราย ดื นตาม
วง ายุ ป็น วลา 12 ดื น
ป็นไปตามระ บียบ ระทวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2552
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
ป็นไปตาม นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2564
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
บี้ยยังชีพความพิ าร
จานวน

799,200 บาท

พื่ ป็นคา บี้ยยังชีพคนพิ าร ที่ ป็นคนพิ ารที่จดทะ บียนตาม
ฎ มายวาดวย ารฟื้นฟู มรรถภาพคนพิ าร และมีความพิ าร
จนไม ามารถประ บ าชีพ ลี้ยงตน งได โดยคนพิ ารมี ิทธิได
รับ งิน ป็นราย ดื น ๆ ละ 800 บาท ป็น วลา 12 ดื น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ
.ศ 2553 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
ป็นไปตาม นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2564
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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งิน าร งจาย

จานวน

177,730 บาท

จานวน

284,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รื
รณี ารป้ ง ันและยับยั้ง น ิด ตุ าธารณภัย รื คาดวาจะ
ิด าธารณภัย รื รณีฉุ ฉิน พื่ บรร ทาปัญ าความ ดื ด
ร นข งประชาชน ป็น วนรวม า ไมรีบดา นิน ารจะ ิดความ
ีย าย รื ไดรับความ ดื ดร น แ วนราช าร รื ประชาชน
ในพื้นที่
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่ ชวย
ลื ประชาชนตาม านาจ นาที่ข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2563
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัด)
รายจายตามข ผู พัน
งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนท งถิ่น ( .บ.ท.)
พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ( บท.)
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว
6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ป็นไปตาม นัง ื านั งาน งทุนบา น็จบานาญขาราช าร
วนท งถิ่น รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว
31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัดฯ)
งิน มทบ งทุน วั ดิ ารชุมชน
พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุน วั ดิ ารชุมชน โดยยึด ลั าร
ประชาชน 1 วน งค รป คร ง วนท งถิ่น มทบ 1 วน และ
รัฐบาล 1 วน โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
แผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัด)
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งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพตาบลถ้าฉล ง

จานวน

40,000 บาท

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

จานวน

40,000 บาท

พื่ ป็น งินชวย ลื พิ ศษ า รับพนั งาน วนตาบลใน ัง ัด
รณีถึงแ ความตาย
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัดฯ)
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

จานวน

30,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

4,431,360 บาท

งบบุคลากร

รวม

3,230,860 บาท

รวม

1,534,240 บาท

จานวน

514,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพตาบลถ้า
ฉล ง ตามประ าศ คณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ ง
ชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549
แผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัด)
งินชวยพิ ศษ

พื่ ป็น งินชวย ลื พิ ศษ า รับพนั งานจางใน ัง ัด รณีถึง
แ ความตาย
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง ( านั ปลัดฯ)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
คาต บแทนราย ดื นนาย /ร งนาย งค รป คร ง วนท งถิ่น
- พื่ จาย ป็นคาต บแทนราย ดื น า รับตาแ นงนาย บต
. ดื นละ 20,400 บาท จานวน 1 ัตรา ป็น งิน 244,800 บาท
ตาแ นงร งนาย บต. ดื นละ 11,220 บาท/คน จานวน 2
ัตรา ป็น งิน 269,280 บาท จานวน 12 ดื น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
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คาต บแทนประจาตาแ นงนาย /ร งนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่ จาย ป็น คาต บแทนประจาตาแ นงใ แ นาย งค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 ัตรา ดื นละ 1,750
.-บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 21,000.- บาท, ร งนาย
งค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 ัตรา ดื นละ 880
.- บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 21,120.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพิ ศษใ แ นาย งค ารบริ าร วน
ตาบล
จานวน 1 ัตรา ดื นละ 1,750.-บาท
จานวน 12 ดื น ป็น งิน 21,000.- บาท ,
ร งนาย งค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 ัตรา ดื นละ 880.-บาท
จานวน 12 ดื น ป็น งิน 21,120.- บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
งค ารบริ าร วนตาบล
- พื่ จาย ป็นคาต บแทนใ แ ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 ัตรา ดื นละ 7,200.-บาทจานวน 12
ดื น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
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คาต บแทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
งค รป คร ง วนท งถิ่น
- พื่ จาย ป็น
(1) คาต บแทนประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
ัตรา
ดื นละ 11,220 บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 134,640
บาท
(2) คาต บแทนร งประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 ัตรา ดื นละ 9,180 บาท จานวน 12
ดื น ป็น งิน 110,160 บาท
(3) คาต บแทน มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตาบล จานวน 6
ัตรา ดื นละ 7,200 บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 518,400
บาท
(4) คาต บแทน ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 ัตรา
ดื นละ 7,200 บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 86,400 บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ( านั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วนตาบล ( านั
ปลัด) จานวน 3 ัตรา ไดแ 1. ปลัด งค ารบริ าร วน
ตาบล (บริ าร ระดับตน) 2. ัว นา านั ปลัด ( านวย
าร ระดับตน) 3. นั ทรัพยา รบุคคล (ป .) และจาย ป็น งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

849,600 บาท

รวม

1,696,620 บาท

จานวน

1,213,200 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

84,000 บาท

คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

358,560 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1
ัตรา ดังนี้ 1. ผูชวย จาพนั งานธุร าร 2.พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 ัตรา ดังนี้ 1.พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่ขับ
รถยนต วน ลาง) 2. พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่นั าร
ภารโรง จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่ว
ไป ( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

40,860 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงข งพนั งาน วนตาบลที่ควรได
รับตามระ บียบที่ า นด
จานวน 2 ัตรา ไดแ 1.ปลัด งค ารบริ าร วน
ตาบล (บริ าร ระดับตน)
2. ัว นา านั ปลัด ( านวย าร ระดับตน)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ( านั ปลัด)

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาต บ
แทน ป็นราย ดื นและ งิน พิ่มชวย ลื คาคร งชีพชั่วคราวใ แ
พนั งานจาง จานวน 3 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 8/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
พื่ จาย ป็น 1. คาใชจายประจาศูนยประ านงาน าร ลื ตั้ง
มาชิ ภาท งถิ่น รื ผูบริ ารท งถิ่น ดังนี้
-คาต บแทนคณะ รรม าร าร ลื ตั้งประจา งค ารบริ าร
วนตาบล
-คาต บแทนผู านวย าร าร ลื ตั้งประจา งค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉล ง
-คาต บแทนนาย า ภ
-คาต บแทนนายทะ บียน า ภ
-คาต บแทน นุ รรม าร รื บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใ ชวย
ลื ใน ารปฏิบัติ นาที่ข งผู านวย าร าร ลื ตั้งประจา
งค รป คร ง วนท งถิ่น รื คณะ รรม าร าร ลื ตั้งประจา
งค รป คร ง วนท งถิ่น
-คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาทา าร า รับ
พนั งาน ลู จางข ง ปท.
2.คาใชจายประ นวย ลื ตั้ง ดังนี้
-คาต บแทน จาพนั งานผูดา นิน าร ลื ตั้งข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น ตาม ลั ณฑที่ า นด
พื่ จาย ป็นคาต บแทนคณะ รรม าร บ วนข ท็จจริงความ
รับผิดทางละ มิดข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ตาม ลั ณฑที่
า นด
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4149 ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2564
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป( านั
ปลัด)

รวม

1,200,500 บาท

รวม

212,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

นา : 9/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจางที่มาฏิบัติงานน วลา
ราช าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คา ชาบาน
จานวน

72,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคา ชาบานข งพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบที่ า นด ดังนี้
1.คา ชาบานข งพนั งาน วนตาบล
( านั ปลัด)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขา
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบที่ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ( านั ปลัด)

จานวน

15,000 บาท

นา : 10/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

ค่าใช้สอย

รวม

592,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ชา ครื่ งถาย าร, คา ย็บและ ขาป
นัง ื , ถาย ารแบบพิมพ ขียว ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาจาง มาบริ าร ื่น ๆ
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร ื่น ๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาใชาจายใน ารพัฒนาระบบ ทคโลโลยี าร น ทศและ าร ื่ าร จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ขา ครื่ งถาย

าร คา ย็บและ ขาป นัง ื

พื่ ป็นคาใชจายใน ารปรับปรุงระบบ ว็บไซตข ง งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล งและ พื่ พัฒนาระบบ ทคโนโลยี
าร น ทศ ร งรับ ารดา นิน ารตาง ๆ ชน ารบันทึ ข มูลพื้น
ฐานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ข มูล พื่ ารวางแผนและ
ประ มินผล ารใชจายงบประมาณข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น ารจัด าพั ดุดวยระบบ e – gp และระบบบัญชี
ค มพิว ต รระบบศูนยบริ ารข มูลบุคลา รท งถิ่นแ ง
ชาติ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 11/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาธรรม นียม ารรังวัดตรวจ บที่ าธารณประโยชน ประ ภท
ประชาชนใชรวม ัน

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาธรรม นียมใน ารรังวัดตรวจ บที่ดิน าธารณ
ประโยชนดังนี้ 1.คาธรรม นียมรังวัด 2.คา ลั ขตที่ดิน 3.คาใช
จาย ื่น ๆ ( มาจาย) 4.คาป่วย าร จาพนั งานผูป คร งท ง
ที่ 5.คาพา นะและคาจางคนงาน ( มาจาย) ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั ปลัด)
คา บี้ยประ ันภัยรถยนต วน ลาง
จานวน

20,000 บาท

พื่ ป็นจาย ป็นคา บี้ยประ ันภัย รถยนต วน ลางและรถ
บรรทุ ทุ ประ ภทข ง งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ินข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั ปลัด)
คารับวาร ารและ ิ่งพิมพ
จานวน

3,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาบ รับวาร ารและ ิ่งพิมพ า รับบริ ารผูมา
ติดต ราช ารและ พื่ ใชในราช ารโดย วนรวมภายใน านั งาน
งค ารบริ าร วนตาบลและ มูบาน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 12/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารจาง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
ข มูลขาว ารข งทางราช าร

จานวน

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน าร ผยแพร ขาว ารโดยจัดทาแผนพับ
ใบปลิว โป ต ร ป้ายผาประชา ัมพันธ
าร รุปผล าร
ดา นินงานข ง ปท. จัดทาป้ายปดประ าศ/ประชา ัมพันธข มูล
ขาว ารประจา
บต. จัดทาตูรับ รื่ งราวร งทุ ข ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
โครง ารจาง มา จา นาที่ขับรถยนตบริ ารรับ- งผูป่วยฉุ ฉิน
จานวน
น วลาราช าร (16.30-08.30น.) วัน ยุดราช ารและวัน ยุด
นั ขัตฤ ษ ตล ด 24 ชั่วโมง งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
า ภ มื ง จัง วัด ุตรดิตถ
พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร จา นาที่ขับรถยนตบริ ารรับ งผู
ป่วยฉุ ฉิน น วลาราช าร (16.30 น-08.30 น.)วัน ยุด
ราช ารและวัน ยุดนั ขัตฤ ษตล ด 24 ชั่วโมง จานวน 1 ราย
ป็นไปตาม ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารข ง
งค รป คร ง วน ท งถิ่น
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

5,000 บาท

84,000 บาท

นา : 13/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม า รับ รณี
นวยงาน ื่น รื บุคคลภายน ขาดูงาน รื ยี่ยมชม งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล ง รื รณี ารตรวจ ยี่ยม รื ตรวจ
ราช าร ารแถลงขาว ารม บ งิน รื ิ่งข งบริจาคใ งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
- คาใชจายใน ารจัดประชุมราช ารข ง งค ารบริ าร วนตาบล
ถ้าฉล ง และใ มายรวมถึง ารประชุมทางไ ลผานดาว
ทียม ชน ป็นคา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา า ารใน รณีที่มี
ารประชุมคาบ ี่ยวมื้ าร คา ชา งประชุม คาใชจาย ื่นๆ ที่
จา ป็น ป็นตน
- คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจาย
ื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ข งพนั งาน วนท ง
ถิ่น พนั งานจาง คณะผูบริ ารและ มาชิ ภาฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2545 และที่แ ไข
พิ่ม ติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 14/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาใชจายใน าร ลื ตั้งข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น

จานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน าร ลื ตั้งข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น ตามที่คณะ รรม าร าร ลื ตั้ง า นด ( รณีครบวาระ ยุบ
ภา และ รณีแทนตาแ นงที่วาง) ี ทั้งใ ความรวมมื และ าร
นับ นุนคาใชจาย า รับ าร ลื ตั้ง ภาผูแทนราษฎร และ รื
มาชิ วุฒิ ภาตามที่ ฎ มาย า นด ดังนี้
1. คาใชจายประจาศูนยประ านงาน าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท ง
ถิ่น รื ผูบริ ารท งถิ่น
2.คาใชจายประจา นวย ลื ตั้ง
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4149 ลงวันที่ 19 ร ฎาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาธรรม นียมและคาลงทะ บียน
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน ใน าร
ประชุม บรม ัมมนา ข งพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารฝึ บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ข งท ง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
โครง ารฝึ บรมบุคลา รข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นใ มี
คุณธรรมและจริยธรรม
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารฝึ บรม
บุคลา รข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นใ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีคาใชจาย ประ บดวย คาป้ายโครง าร คาวั ดุ
ุป รณใชใน าร บรม คา ชาที่พั คาวิทยา ร คา า ารและ
ครื่ งดื่ม คาใชจาย บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไปงานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

จานวน

30,000 บาท

นา : 15/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารพัฒนาความรูบุคลา รข ง งค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉล ง

จานวน

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาความรูใ
ับบุคลา รข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นใ มีความรู ความ ขา
ใจใน ารปฏิบัติงาน พิ่มขึ้น โดยมีคาใชจาย ประ บดวย คาป้าย
โครง าร คาวั ดุ ุป รณใชใน าร บรม คา ชาที่พั คา
วิทยา ร คา า ารและ ครื่ งดื่ม คาใชจาย บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพข ง มาชิ ภา บต. คณะผูบริ ารท ง จานวน
ถิ่น พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ผูนาชุมชนและประชาชน ใน
ท งถิ่น
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
ข ง มาชิ ภา บต. คณะผูบริ ารท งถิ่น พนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง ผูนาชุมชน และประชาชนในท งถิ่น โดยมีคา
ใชจาย ประ บดวย คาป้ายโครง าร คาวั ดุ ุป รณใชใน
าร บรม คา ชาที่พั คาวิทยา ร คา า ารและ ครื่ งดื่ม คาใช
จาย บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

30,000 บาท

50,000 บาท

นา : 16/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาบารุงรั ษาและซ มแซม
พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาซ มแซมทรัพย ิน ข ง งค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ป็นคาซื้ วั ดุ านั งาน ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ แบบพิมพ แฟ้ม ธงชาติ มุด
ประวัติขาราช าร น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ครื่ งคิด ลข ครื่ ง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษขนาด ล็ รรไ ร า ี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา
ตะแ รงวาง าร แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผนป้ายชื่
านั งาน มูลี่ ตาชั่งขนาด ล็ แผนป้ายจราจร รื แผนป้ายตาง ๆ
ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

จานวน

30,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 17/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดุคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ฟว ล ดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม
ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร ร ขา ล ด
ฟลู ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน ด ลาโพง ผังแ ดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ภายใน านั งาน าคาร ถาน
ที่ บต.ถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ิ่งข ง ครื่ งใชตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน แปรง ไม วาด บู ผงซั ฟ น้ายาขัด
พื้น ผาปูที่น นผา ม น้าจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานร ง ถวยชาม ช น ม ระจ
งา โ งน้า ระติ น้าร น ระติ น้าแข็ง ตา ถังแ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 18/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุยานพา นะที่ใช ับรถยนตข ง บต. ถ้า
ฉล ง ชน (วั ดุ ิ้น ปลื ง) ยางรถยนต น้ามัน บร น ตและ
รู ายไมล พลา ฟลม ร งแ ง ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจ ลื่ น ล็
ียร ฯลฯ (วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน บาะรถ
ยนต ชุด ียรรถยนต ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม น้า ัว
ทียน แบต ต รี่ ล ถังน้ามัน ระจ ม งขางรถยนต ข็มขัด
นิรภัย
ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
จานวน

80,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาน้ามัน ชื้ พลิงและ ล ลื่น
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน แ ุงตม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่ ง ถาน า ฯลฯ า รับรถยนต วน ลางและ
รถบรรทุ น้าดับ พลิง น ประ งคที่ใชในราช ารและใชใน
ิจ ารตาง ๆ ข ง บต. ถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 19/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุค มพิว ต ร

จานวน

30,000 บาท

รวม

216,500 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าข ง านั งานที่ทา าร งค ารบริ าร
วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

15,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ุป รณบันทึ ข มูล แผน รื จานบันทึ
ข มูล ตลับผง มึ ครื่ งพิมพแบบ ล ซ ร ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ัวพิมพ รื แถบพิมพ า รับ ครื่ งพิมพค มพิว ต ร ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน แผงแป้น ั ขระ รื
แป้นพิมพ มนบ รด มมโมรี่ซิป มา แผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พื่ จาย ป็นคาใชบริ ารโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพท คลื่ นที่
ข ง านั งาน บต.ถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)

นา : 20/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

1,500 บาท

พื่ จาย ป็นคาฝา งไปรษณีย ไปรษณียภัณฑ า รแ ตมป์ คา
งไปรษณียดวนพิ ศษ คา งธนาณัติ และที่ ี่ยวข ง ับ าร
บริ ารข ง ท.
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม
จานวน

120,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารใชบริ าร ิน ต ร น็ตข ง งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ( านั
ปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 ัตรา ไดแ 1. นั วิ คราะ นโยบายและ
แผน (ป .) และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข ง
พนั งาน วนตาบล จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร ( านั ปลัด)

รวม

328,200 บาท

รวม

328,200 บาท

รวม

328,200 บาท

จานวน

328,200 บาท

นา : 21/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,260,140 บาท

รวม

1,795,140 บาท

รวม

1,795,140 บาท

จานวน

1,215,840 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 4
ัตรา ดังนี้ 1.นั บริ ารงานคลัง ( านวย าร ระดับตน)
2.นั วิชา าร งินและบัญชี (ช .) 3. จาพนั งานพั ดุ (ปง.) 4. จา
พนั งานจัด ็บรายได (ปง.) และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจาปข งพนั งาน วนตาบล จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงข งพนั งาน วนตาบลที่ควรได
รับตามระ บียบที่ า นด
จานวน 1 ัตรา ไดแ 1.ผู านวย าร งคลัง ( านวย าร ระดับ
ตน) ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
คลัง ( งคลัง)
คาต บแทนพนั งานจาง
จานวน

521,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 3 ัตรา ดังนี้ 1.ผูชวย จาพนั งาน าร งินและ
บัญชี 2.ผูชวย จาพนั งานพั ดุ 3.ผูชวย จาพนั งานจัด ็บราย
ได จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาต บ
แทน ป็นราย ดื นและ งิน พิ่มชวย ลื คาคร งชีพชั่วคราวใ แ
พนั งานจาง จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน บริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

จานวน

15,900 บาท

นา : 22/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งบดาเนินงาน

รวม

465,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็น 1.คาต บแทนข งคณะ รรม ารฝ่ายตาง ๆ
ชน คณะ รรม าร ปดซ ง คณะ รรม ารตรวจ ารจาง ผูควบ
คุมงานจาง คณะ รรม าร า นดราคา ลาง ฯลฯ ( งคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจางที่มาฏิบัติงานน วลา
ราช าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
คา ชาบาน
จานวน

45,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

พื่ จาย ป็น งินคา ชาบานข งพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบที่ า นด
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขา
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)

นา : 23/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา

จานวน

65,000 บาท

รวม

255,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ชา ครื่ งถาย าร, คา ย็บและ ขาป
นัง ื , ถาย ารแบบพิมพ ขียว ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)
คาธรรม นียมตาง ๆ
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบที่ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชา ครื่ งถาย

าร

พื่ จาย ป็นคาธรรม นียมตาง ๆ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

นา : 24/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารจาง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
ข มูลขาว ารข งทางราช าร

จานวน

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน าร ผยแพร ขาว ารโดยจัดทาแผนพับ
ใบปลิว โป ต ร ป้ายผาประชา ัมพันธ จัดทาป้ายปด
ประ าศ/ประชา ัมพันธข มูลขาว ารประจา
บต. ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
โครง ารจาง มาบริ ารชวย จา นาที่ปฏิบัติงานดานพั ดุและ
จานวน
ทรัพย ิน
พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ ารชวย จา นาที่ปฏิบัติงานดานพั ดุ
และทรัพย ิน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร
จานวน
พื่ จาย ป็นคา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม า รับ รณี
นวยงาน ื่น รื บุคคลภายน ขาดูงาน รื ยี่ยมชม งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล ง รื รณี ารตรวจ ยี่ยม รื ตรวจ
ราช าร ารแถลงขาว ารม บ งิน รื ิ่งข งบริจาคใ งค าร
บริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

10,000 บาท

90,000 บาท

10,000 บาท

นา : 25/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจาย ื่น ๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รื ไปประชุม บรม ัมมนาข งพนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
คาธรรม นียมและคาลงทะ บียน
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน ใน าร
ประชุม บรม ัมมนา ข งพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ข งท งถิ่น พ
.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายตามโครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจาง มาบริ าร
ารวจ คาวั ดุ ุป รณ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ินข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2550
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปรา ฎในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)

นา : 26/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง าร

นวยบริ ารจัด ็บภาษีน

ถานที่ราช ารประจาป จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน าร
นวยบริ ารจัด ็บภาษีน
ถานที่ราช าร ประจาป ประ บดวยคาใชจายดังนี้ คาป้าย คา
วั ดุ ุป รณ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
คลัง ( งคลัง)
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

25,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน พื่ ใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน คาซ มแซมทรัพย ิน ครุภัณฑตาง ๆ คา
บารุงรั ษาทรัพย ิน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ป็นคาซื้ วั ดุ านั งาน ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ แบบพิมพ แฟ้ม ธงชาติ มุด
ประวัติขาราช าร น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ครื่ งคิด ลข ครื่ ง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษขนาด ล็ รรไ ร า ี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา
ตะแ รงวาง าร แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผนป้ายชื่
านั งาน มูลี่ ตาชั่งขนาด ล็ แผนป้ายจราจร รื แผนป้ายตาง ๆ
ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

นา : 27/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดุคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ฟว ล ดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร ร ขา
ล ดฟลู ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน ด ลาโพง ผังแ ดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ภายใน านั งาน าคาร ถาน
ที่ บต.ถ้าฉล ง
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ิ่งข ง ครื่ งใชตาง ๆ ใน านั งาน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน แปรง ไม วาด บู ผงซั ฟ น้ายาขัด
พื้น ผาปูที่น นผา ม น้าจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฏในแผนบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

นา : 28/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุใน ารโฆษณาและประชา ัมพันธ ิจ รรม
ตาง ๆ ข ง งคลัง ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) พู ัน ี ระดาษ ขียนโป ต ร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รื ภาพ รูป ี รื ขาวดา
ที่ไดจา ารลาง ัดขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ขาตั้ง ล ง ขาตั้ง ขียนภาพ ล งและระวิงใ
ฟลม ลน ซูม ระ ป๋าใ ล งถายรูป
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( งคลัง)
วั ดุค มพิว ต ร
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ุป รณบันทึ ข มูล แผน รื จานบันทึ
ข มูล ตลับผง มึ ครื่ งพิมพแบบ ล ซ ร ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ัวพิมพ รื แถบพิมพ า รับ ครื่ งพิมพค มพิว ต ร ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน แผงแป้น ั ขระ รื แป้น
พิมพ มนบ รด มมโมรี่ซิป มา แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง
ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)

นา : 29/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

10,000 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

รวม

841,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาฝา งไปรษณีย ไปรษณียภัณฑ า รแ ตมป์ คา
งไปรษณียดวนพิ ศษ คา งธนาณัติ และที่ ี่ยวข ง ับ าร
บริ ารข ง ท.
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ( ง
คลัง)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 1 ัตรา
ไดแ 1. นั วิชา ารตรวจ บภายใน (ป ./ช )
และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดื น
ปรา ฎแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและตรวจ บภายใน ( านั ปลัด)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาต บแทนพนั งานจาง
พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางพนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 ัตรา ดังนี้ 1.พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่ขับ
ครื่ งจั ร ลขนาด บา (ขับรถบรรทุ
น้า) จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 30/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

รวม

529,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

449,000 บาท

โครง ารจาง มาพนั งานขับรถและคนงานประจารถ บรรทุ น้าดับ จานวน
พลิง น ประ งค

192,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาต บ
แทน ป็นราย ดื นและ งิน พิ่มชวย ลื คาคร งชีพชั่วคราวใ แ
พนั งานจาง จานวน 2 ัตรา จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ( านั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
พื่ จาย ป็นคาต บแทนข งผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ
งค รป คร ง วนท งถิ่น ชน คาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ีย
ไปใ แ มาชิ า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ใน ารปฏิบัติ
นาที่งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย รื ารรั ษาความ งบ
รียบร ยตาม ฎ มาย ตาม ลั ณฑที่ า นด
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร
1. คนงานประจารถบรรทุ น้าดับ พลิง
น ประ งค จานวน 2 ราย รายละ 96,000 บาท ป็น
งิน 192,000 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 31/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร ื่น ๆ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร ื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ป้ ง ัน ุบัติภัยทาง ถนนวินัยจราจร
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารป้ ง ัน ุบัติภัยทางถนน วินัย
จราจร และลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
าคัญ ชน ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต ป็นตน
โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 32/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารควบคุมไฟป่าและ ม ควัน

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารควบคุมไฟ
ป่าและ ม ควันในพื้นที่ตาบลถ้าฉล ง โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ
ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
โครง ารฝึ ซ มแผนป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ ซ มแผน
ป้ ง ันภัยและบรร ทา าธารณภัย ตาบลถ้าฉล งโดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า าร
วางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้าย
โครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 33/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารฝึ ทบทวน า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ บรม
ทบทวน มาชิ า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ( ปพร.) ตาบล
ถ้าฉล ง
โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร ลาง
วัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารฝึ
บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ าร า า มัคร
ป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น พ.ศ.2563
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)

จานวน

50,000 บาท

นา : 34/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติจิต า าภัยพิบัติฯ ลั ูตรทบทวน

จานวน

82,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารฝึ บรม
ชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติฯ ลั ูตรทบทวน
โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร ลาง
วัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารฝึ
บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2563
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ าร า า มัคร
ป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น พ.ศ.2553
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลง
วันที่ 6 ุมภาพันธ 2563
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ 0808.2/ว
440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาซ มแซมรถบรรทุ น้าดับ พลิง
น ประ งค ข ง งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 35/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุยานพา นะที่ใช ับรถบรรทุ น้า น ประ งค
และดับ พลิง ข ง บต. ถ้าฉล ง ชน (วั ดุ ิ้น ปลื ง) ยางรถ
ยนต น้ามัน บร น ตและ รู ายไมล พลา ฟลม ร ง
แ ง ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจ ลื่ น ล็
ียร
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน บาะรถยนต ชุด ียรรถ
ยนต ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม น้า ัว
ทียน แบต ต รี่ ล ถังน้ามัน ระจ ม งขางรถยนต ข็มขัด
นิรภัย
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
วั ดุ ครื่ งดับ พลิง
จานวน

10,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ง

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ครื่ งดับ พลิงที่ใช ับรถบรรทุ น้า
น ประ งคและดับ พลิง และใชใน านั งานข ง บต. ถ้า
ฉล ง ชน (วั ดุ ิ้น ปลื ง) ถังดับ พลิง ลู บ ลดับ พลิง ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน วาลวน้าดับ พลิง ( ชื่ ม ับรถดับ พลิง) ท าย
งน้า ายดับ พลิง ุป รณดับไฟป่า ( ชน ายฉีด, ถัง, ไมตบ
ไฟ) ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย( านั ปลัด)

นา : 36/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งบลงทุน

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

โครง าร นับ นุนศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง จานวน
งค รป คร ง วนท งถิ่น า ภ มื ง ุตรดิตถ จัง วัด ุตรดิตถ

12,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้ ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ัวฉีดน้าแบบดามปืน า รับรถบรรทุ น้า
ดับ พลิง น ประ งค ตัวดามมีคันโย จับควบคุม าร
ปด-ปด ามารถปรับลั ษณะน้าใ ป็นลาตรง รื ผ ยและมาน
น้าได จานวน 2 ัว
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ( านั ปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท งถิ่น

พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนใ ับ ทศบาลตาบลวัง ะพี้ า รับ ป็น
คาศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น า ภ มื ง ุตรดิตถ จัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย ( านั ปลัด)

นา : 37/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

692,900 บาท

รวม

555,600 บาท

รวม

555,600 บาท

จานวน

393,600 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น า รับพนั งาน วนท งถิ่น รื บุคลา ร
ทาง ารศึ ษา จานวน 1 ัตรา ดังนี้ 1. ตาแ นง นั บริ ารงาน
ศึ ษา ( านวย าร ระดับตน) ( รณีตาแ นงวาง) และจาย ป็น
งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วนท งถิ่น รื
บุคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผนงาน าร
ศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได
รับ จานวน 12 ดื น ( รณีตาแ นงวาง) ปรา ฎใในแผน าร
ศึ ษา งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
คาต บแทนพนั งานจาง
จานวน

108,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนและคาต บแทนพิ ศษตาแ นง พนั งาน
จางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผน ารศึ ษา งานบริ ารงานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ารศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาต บ
แทน ป็นราย ดื นและ งิน พิ่มชวย ลื คาคร งชีพชั่วคราวใ แ
พนั งานจาง จานวน 1 ัตรา
จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผน ารศึ ษา งานบริ ารงานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ารศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 38/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

133,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื คา ชาบานข งพนั งาน วนตาบลและ
บุคลา รทางศึ ษาผูมี ิทธิไดรับ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขา
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และบุคลา รทาง ารศึ ษาและผูมี ิทธิไดรับ
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว บั าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจาย
ื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช ารข งพนั งาน วนท ง
ถิ่น พนั งานจาง และบุคลา รทาง ารศึ ษา
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
าร ดินทางไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2557
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษา)

นา : 39/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียน

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียนใน าร
ประชุม บรม ัมมนา ข งพนั งาน วนตาบล บุคลา รทาง าร
ศึ ษาและพนั งานจาง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษาฯ ( ง ารศึ ษาฯ)
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาซ มแซมทรัพย ิน ื่น ๆ ข ง ง าร
ศึ ษาฯ และศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษา)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ป็นคาซื้ วั ดุ านั งาน ดังนี้
(วั ดุ ิ้น
ปลื ง) ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ แบบพิมพ แฟ้ม ธงชาติ มุด
ประวัติขาราช าร น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ครื่ งคิด ลข ครื่ ง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษขนาด ล็ รรไ ร า ี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา
ตะแ รงวาง าร แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผนป้ายชื่
านั งาน มูลี่ ตาชั่งขนาด ล็ แผนป้ายจราจร รื แผนป้ายตาง ๆ
ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

รวม

33,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 40/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดุคงทน) ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ฟว ล ดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร ร ขา
ล ดฟลู ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน ด ลาโพง ผังแ ดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ภายใน านั งาน าคาร ถาน
ที่ บต.ถ้าฉล ง
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

3,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุใน ารโฆษณาและประชา ัมพันธ ิจ รรม
ตาง ๆ ข ง ง ารศึ ษาฯ และศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ดัง
นี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) พู ัน ี ระดาษ ขียนโป ต ร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รื ภาพ รูป ี รื ขาวดา
ที่ไดจา ารลาง ัดขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ขาตั้ง ล ง ขาตั้ง ขียนภาพ ล งและระวิงใ
ฟลม ลน ซูม ระ ป๋าใ ล งถายรูป
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 41/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ุป รณบันทึ ข มูล แผน รื จานบันทึ
ข มูล ตลับผง มึ ครื่ งพิมพแบบ ล ซ ร ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ัวพิมพ รื แถบพิมพ า รับ ครื่ งพิมพค มพิว ต ร ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน แผงแป้น ั ขระ รื แป้น
พิมพ มนบ รด มมโมรี่ซิป มา แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง
ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

จานวน

15,000 บาท

นา : 42/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งบลงทุน

รวม

4,300 บาท

รวม

4,300 บาท

ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน

4,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
พื่ จาย ป็นคา ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ
พิมพ ( Ink Tank Printer ) คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง
มึ ( Ink Tank Printer ) จา โรงงานผูผลิต
-มีความละ ียดใน ารพิมพไมน ย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น ย วา 19 นาต นาที (ppm) รื 8.8 ภาพต นาที
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน ย
วา 15 นาต นาที (ppm) รื 5 ภาพต นาที (ipm)
-มีช ง ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา จานวนไม
น ย วา 1 ช ง
-มีถาดใ ระดาษไดไมน ย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื น า รับพนั งาน วนท งถิ่น รื บุคลา ร
ทาง ารศึ ษา จานวน 1 ัตรา ดังนี้ 1. ตาแ นง ครูชานาญ
าร และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วน
ท งถิ่น รื บุคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

รวม

2,114,510 บาท

รวม

507,840 บาท

รวม

507,840 บาท

จานวน

315,000 บาท

นา : 43/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินวิทยฐานะ ระดับชานาญ าร า รับขาราช าร
ครู รื บุคลา รทาง ารศึ ษา ตาแ นง ครู จานวน 1
ัตรา และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน
วนท งถิ่น รื บุคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

126,840 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนและคาต บแทนพิ ศษพนั งานจาง
ภาร ิจ ตาแ นง ผูดูแล ด็ จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

รวม

710,870 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับคาต บ
แทน ป็นราย ดื นและ งิน พิ่มชวย ลื คาคร งชีพชั่วคราวใ แ
พนั งานจาง จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ปรา ฎในแผน
งาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถมศึ ษา ( ง าร
ศึ ษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และบุคลา รทาง ารศึ ษาและผูมี ิทธิไดรับ
แผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 44/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

ค่าใช้สอย

รวม

266,870 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร ื่น ๆ ที่ไมไดระบุไว
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎาคม 2563
แผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
โครง ารจาง มาทาความ ะ าดศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า
จานวน

72,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร ื่นๆ

พื่ จาย ป็นคาจาง มาคนทาความ ะ าดศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานวังถ้า จานวน 12 ดื น ๆ ละ 6,000 บาท
แผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 45/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง าร นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ศูนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ บานวังถ้า
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาประ บ า าร ลางวัน
า รับ ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า จานวน 245 วัน วัน
ละ 21 บาท/คน
- พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ (ศพด.) ดังนี้
1)คาจัด าร รียน าร น า รับ ด็ ปฐมวัย ( ายุ 2-5 ป) ข ง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ราย ัว ๆ ละ 1,700 บาท/ป
2)คา ุ รณ าร รียน า รับ ด็ ปฐมวัย ( ายุ 3-5 ป) ข งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ัตราคนละ 200บาท/ป
3)คา นัง ื รียน า รับ ด็ ปฐมวัย ( ายุ 3-5 ป) ข งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ัตราคนละ 200บาท/ป
4)คา ครื่ งแบบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย ( ายุ 3-5 ป) ข งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ัตราคนละ 300 บาท/ป
5)คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน า รับ ด็ ปฐมวัย ( ายุ 3-5 ป) ข ง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า ัตราคนละ 430 บาท/ป
แผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
ใ ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0833.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563
*ทั้งนี้ จะ บิ จายต มื่ ไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป คร งท งถิ่น
ค่าวัสดุ

รวม

189,870 บาท

404,000 บาท

นา : 46/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่ จาย ป็นคา ิ่งข ง ครื่ งใชตาง ๆ
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน แปรง ไม วาด บู ผงซั ฟ น้ายาขัด
พื้น ผาปูที่น นผา ม น้าจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานร ง ถวยชาม ช น ม ระจ
งา โ งน้า ระติ น้าร น ระติ น้าแข็ง ตา ถังแ ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
แผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัน รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
-คา า าร ริม (นม)
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ า าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บานวังถ้า จานวน 260 วัน
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ า าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบาน วยฉล ง ( นประถม-ป.6) จานวน 260 วัน
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ า าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบานวังถ้า ( นประถม-ป.6) จานวน 260 วัน
โดยถื ปฏิบัติตาม พรบ. ารจัดซื้ จัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่..... ลาดับ
ที่.....
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัน รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายต มื่ ไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป คร งท งถิ่น)

จานวน

399,000 บาท

นา : 47/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:47

วั ดุ

ราง

จานวน

5,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

895,800 บาท

รวม

895,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ราง ชน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) น้ามันทาไม ทิน น ร ี ปูน
ซี มนต รวด ิน ทราย ล็ น ตะปู ปูนขาว แปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ไมตาง ๆ
ค น ครีม ชะแลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย ทปวัดระยะ ครื่ งวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ วม างลางมื ราว
พาดผา ฯลฯ
(วั ด ุป รณประ บและ ะไ ล) ท น้าและ ุป รณประปา ท
ตาง ๆ ท น้าบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับ าคารศูนยพัฒนา ด็
ล็ บานวังถ้า บต.ถ้าฉล ง แผนงาน ารศึ ษา 00210
ปรา ฎในงานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน วนราช าร
โครง ารจัด าวั ดุ ครุภัณฑ ครื่ งดนตรีโรง รียนบานวังถ้า
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุน า รับ ารจัด าวั ดุครุภัณฑ ครื่ ง
ดนตรี จานวน 1 ชุด ข งโรง รียนบานวังถ้า
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง าร นับ นุนงบประมาณจัดงาน วัน ด็ แ งชาติโรง รียนบาน จานวน
วังถ้า
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนข ง
โรง รียนบานวังถ้า
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนงบประมาณจัดงาน วัน ด็ แ งชาติโรง รียนบาน จานวน
วยฉล ง
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุน า รับ ารจัดงานวัน ด็ นั รียนข ง
โรง รียนบาน วยฉล ง
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 48/81

10,000 บาท

8,000 บาท

นา : 49/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง าร า าร ลางวัน โรง รียน บาน วยฉล ง

จานวน

281,400 บาท

จานวน

470,400 บาท

พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนคา า าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
ข งโรง รียนบาน วยฉล งที่ไดรับจัด รรงบประมาณ ( นประ
ถม-ป.6) จานวน 200 วัน
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 4 ร ฎาคม 2564
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายต มื่ ไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป คร งท งถิ่น)
โครง าร า าร ลางวันโรง รียน บานวังถ้า
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนคา า าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
ข งโรง รียนบานวังถ้าที่ไดรับจัด รรงบประมาณ ( นประถม-ป
.6) จานวน 200 วัน
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 4 ร ฎาคม 2564
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
(ทั้งนี้ จะ บิ จายต มื่ ไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป คร งท งถิ่น)

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

ดุ นุน โรง รียนบานวังถ้าตามโครง าร ขาคายลู ื - นตรนารี จานวน
ลุม ครื ขายโรง รียนคุงตะ ภา ถ้าฉล ง
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนโครง าร ขาคายลู ื - นตรนารี ลุม
ครื ขาย โรง รียนคุงตะ ภา-ถ้าฉล ง โรง รียนบานวังถ้า
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
ุด นุน โรง รียนบาน วยฉล งตามโครง าร ขาคายลู ื - นตร จานวน
นารี ลุม ครื ขายโรง รียนคุงตะ ภา ถ้าฉล ง
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนโครง าร ขาคายลู ื - นตรนารี ลุม
ครื ขาย โรง รียนคุงตะ ภา-ถ้าฉล ง โรง รียนบาน วยฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)
ุด นุนโรง รียน บาน วยฉล งตามโครง ารพัฒนาผู รียนใ มี
จานวน
คุณธรรม จริยธรรม รางความ ป็นไทย
พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนโครง ารพัฒนาผู รียนใ มี
คุณธรรม จริยธรรม รางความ ป็นไทย โรง รียนบาน วยฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ นวัย รียนและประถม
ศึ ษา ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 50/81

10,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

นา : 51/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

582,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

227,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

187,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 1 ัตรา
ไดแ 1. นั วิชา าร าธารณ ุข (ป ./ช .)
และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดื น
( านั ปลัด) ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ
ุขและงาน าธารณ ุข ื่น

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง าร ัตวปล ดโรค คนปล ดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ารวจข มูลจานวน
ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปล ดโรค คน
ปล ดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา โดยจัด รรตามจานวน
ุนัข/แมว ทั้งที่มี จาข งและไมมี จาข ง พื้นที่ตาบลถ้าฉล ง ตัว
ละ 6 บาทต ป
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุข ื่น ๆ ( านั ปลัด)

นา : 52/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารตามพระราชดาริ ดาน าธารณ ุข

จานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารตามพระราชดาริ
ดาน าธารณ ุข มูที่ 1-4 ตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุข ื่น ( านั ปลัด)
โครง ารป้ ง ัน และควบคุมโรค ไข ลื ด
จานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารป้ ง ันและควบคุมโรคไข
ลื ด ในพื้นที่ตาบลถ้าฉล งโดยมีคาใชจายประ บดวย คา
จัดซื้ ทรายทีมีฟ คาน้ายา คมีพน ม ควัน าจัดยุงลาย คา
น้ามัน ชื้ พลิง คาจาง มาแรงงาน คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุข ื่น ( านั ปลัด)
โครง ารป้ ง ันและแ ไขปัญ า โรค ด
จานวน

10,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารป้ ง ันและแ ไขปัญ าโรค
ด ตาบลถ้าฉล ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทน
วิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุข และงาน าธารณ ุข
ื่น ( านั ปลัด)
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โครง าร ัตวปล ดโรคคนปล ดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาฯ
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารฉีดวัคซีนป้ ง ันและควบ
คุมโรคพิษ ุนัขบา โดยจัด รรตามจานวน ุนัข/แมว ทั้งที่มี จาข ง
และไมมี จาข ง ข งพื้นที่ตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุข ื่น ๆ ( านั ปลัดฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย

จานวน

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

678,720 บาท

รวม

402,720 บาท

รวม

402,720 บาท

จานวน

402,720 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ (วั ดุ ิ้น ปลื ง) น้ายาพน ม ควัน าจัด
ยุงลาย ทราย ะ บท วัคซีนป้ ง ันโรคพิษ ุนัขบา น้ายาฆา ชื้
โรคตามโรง รื น ัตวป ยาและ วชภัณฑ แ ล ฮ ล นา า
นามัย ชุดป้ ง ัน ชื้ โรค(แบบใชครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ครื่ งวัดน้าฝน ครื่ งวัด ุณ ภูมิ (ปร ทวัดไข) ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุข ื่น ( านั ปลัดฯ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ แ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 ัตรา ไดแ 1. นั พัฒนาชุมชน (ช .) และจาย
ป็น งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปข งพนั งาน วน
ตาบล จานวน 12 ดื น ( านั ปลัด) ปรา ฎในแผนงาน ังคม
ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ ังคม ง คราะ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
พื่ จาย ป็น คาต บแทน า า มัครบริบาลท งถิ่น ป็นคาใช
จายใน ารดูแลผ่ ูง ายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จานวน 2
ัตรา
ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 มษายน 2564
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า า มัครบริบาล
ท งถิ่นข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นและ าร บิ คาใชจาย พ.ศ
. 2562
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ ังคม
ง คราะ ( านั ปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

276,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

156,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจาย ใน ารชวย ลื ประชาชน
พื่ จาย ป็นคาใชจายใ ความชวย ลื ประชาชนดาน าร ง
ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รื ไม ามารถชวย ลื ตน งได
ใน ารดารงชีพ พื่ ใ ามารถ ขาถึงปัจจัยพื้นฐานใน ารดารง
ชีวิตได ยางป ติ ุขใน ังคม
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่ ชวย
ลื ประชาชนตาม านาจ นาที่ข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ ังคม
ง คราะ
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โครง ารจาง ด็ นั รียน/นั ศึ ษาทางานชวงปด ท ม

จานวน

80,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน ารจาง ด็ นั รียนทางานในชวงปด
ท ม โดยมีคาใชจาย ป็น คาจางวันละ 200 บาท/คน
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
( านั ปลัดฯ)
โครง ารป้ ง ัน ารละ มิด ิทธิ ด็ และ ตรี

จานวน

10,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายโครง าร ี่ยว ับ ารป้ ง ัน ารละ มิด ิทธิ ด็
และ ตรี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา
า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน าร
ฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ ( านั ปลัดฯ)
โครง ารป้ ง ันและแ ไขปัญ า ารตั้งครรภใน มูวัยรุน
จานวน

13,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจาย ี่ยว ับโครง ารป้ ง ันและแ ไขปัญ า ารตั้ง
ครรภในวัยรุน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทน
วิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ ( านั ปลัดฯ)
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โครง ารฝึ บรม าชีพใ แ ตรี ด็ ยาวชน ผู ูง ายุ ผูพิ าร ผู จานวน
ด ยโ า และประชาชน
พื่ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารฝึ บรม าชีพใ
แ ด็ ยาวชน ตรี ผู ูง ายุ ผูพิ าร ผูด ยโ า และ
ประชาชน ข งตาบลถ้าฉล ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ต บแทนวิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ ( านั ปลัดฯ)
โครง าร ริม รางความ ขมแข็งข งบทบาท ตรี
พื่ ป็นคาใชจายใน าร ง ริม ารดา นินงานโครง าร/ ิจ รรม
ริม รางความ ขมแข็งใ แ ตรีในดานตาง ๆ ข งตาบลถ้า
ฉล ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา
า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน าร
ฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
( านั ปลัดฯ)

จานวน

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครง าร ริม รางความรูและ ง ริมศั ยภาพผู ูง ายุ/ผูพิ าร/ผู
ป่วย ด

จานวน

13,000 บาท

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

1,165,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายตามโครง าร ี่ยว ับ าร ริม รางความรูและ
ง ริมศั ยภาพข งผู ูง ายุ คนพิ าร และผูป่วย ด ใน ขต
ตาบลถ้าฉล ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทน
วิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรา ฏในแผน
งาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ ังคม
ง คราะ ( านั ปลัดฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณไฟฟ้า ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ฟว ล ดไฟ ายไฟ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บร ร ขา
ล ดฟลู ร ซนซ ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน ด ลาโพง ผังแ ดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ า รับไฟฟ้า าธารณะที่ บต
. รับผิดช บ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
แผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( งชาง)

นา : 58/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

วั ดุ

ราง

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ราง ชน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) น้ามันทาไม ทิน น ร ี ปูน
ซี มนต รวด ิน ทราย ล็ น ตะปู ปูนขาว แปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ไมตาง ๆ
ค น ครีม ชะแลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย ทปวัดระยะ ครื่ งวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ วม างลางมื ราว
พาดผา ฯลฯ
(วั ด ุป รณประ บและ ะไ ล) ท น้าและ ุป รณประปา ท
ตาง ๆ ท น้าบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)
วั ดุ ื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ื่น ๆ ชน
(วั ดุคงทน) มิ ต รน้า - ไฟฟ้า ัว ชื่ มแ ตะแ รง ัน วะ ัว
วาลว ปด-ปดแ ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
แผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ( งชาง)

นา : 59/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

งิน ุด นุนรัฐวิ า ิจ
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่า และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ
บริ วณบานนางวัน พ็ญ มูลดิน มูที่ 3

พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่าและติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบานนางวัน พ็ญ มูลดิน มูที่ 3 จานวน 1
ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ จานวน
บริ วณบานนางประค ง ชาตะรูป มูที่ 1
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบานนางประค ง ชาตะรูป มูที่ 1
จานวน 3 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและ งค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)

200,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ จานวน
ถนน ายทาง ขา ระประปาใ ญ มูที่ 3
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้า าธารณะ ถนน ายทาง ขา ระประปาใ ญ มูที่ 3
จานวน 7 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ จานวน
บริ วณบานนาง ล็ ชมภูน ย มูที่ 4
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบานนาง ล็ ชมภูน ย มูที่ 4
จานวน 1 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)

นา : 60/81

350,000 บาท

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ จานวน
บริ วณบานนาย มควร ทรงพระทัย มูที่ 4
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบานนาย มควร ทรงพระทัย มูที่ 4
จานวน 1 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)
โครง ารขยายไฟฟ้าแรงต่าพร มขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้ง จานวน
ดวงโคมไฟฟ้า าธารณะบริ วณบานนายจัง ิน น มูที่ 1
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่าพร มขยาย ขต
ไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบาน
นายจัง ิน น มูที่ 1 จานวน 1 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)

นา : 61/81

100,000 บาท

100,000 บาท

นา : 62/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง ารขยายไฟฟ้าแรงต่าพร มขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้ง จานวน
ดวงโคมไฟฟ้า าธารณะบริ วณบานนายประดิษฐ ทียนแ ว มูที่ 2
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
ุตรดิตถ ตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่าพร มขยาย ขต
ไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะ บริ วณบาน
นายประดิษฐ ทียนแ ว มูที่ 2 จานวน 1 ชุด
ตามประมาณ ารราคา ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด ุตรดิตถ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับปัจจุบัน
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (ป2561-2565) แ ไข พิ่ม ติม ครั้งที่ 6
พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ( ง
ชาง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

100,000 บาท

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง าร ง ริม ารคัดแย ขยะ
พื่ จาย ป็นคาใชจายตามโครง าร ง ริม ารคัดแย ขยะ ใน
พื้นที่ตาบลถ้าฉล ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทน
วิทยา ร คา า าร ลางวัน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณใน ารฝึ บรม คาป้ายโครง าร ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนงาน ค ะและชุมชน งาน าจัดขยะมูลฝ ยและ ิ่ง
ปฏิ ูล ( านั ปลัด)

นา : 63/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

151,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

91,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

81,000 บาท

จานวน

81,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ี าตาบลถ้าฉล ง
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ี า พื่ รางความรูรั
ามัคคีข งประชาชนตาบลถ้าฉล ง (คาใชจาย ี่ยว ับ ารจัด
ถานที่ , คาใชจายใน ารแขงขันและคาใชจาย ื่น ๆ ที่จา ป็น
และ ี่ยวข งใน ารจัดงาน)
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ าร วนนั ี า ขา
รวม ารแขงขัน ี าข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ี าและนันทนา าร ( ง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ี า
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ี า (วั ดุคงทน) ชน วงยาง ว ล ลย
บ ล ตะ ร ปต ง ฟุตบ ล ตาขายฟุตบ ล ตาขายตะ ร า
ตาขาย ี า ชน าตาขายว ล ลยบ ล ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ี าและนันทนา าร ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 64/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
ดุ นุน โรง รียนบานวังถ้าตามโครง ารแขงขัน ี า ลุม ครื ขาย
โรง รียนคุงตะ ภา ถ้าฉล ง

- พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนโครง ารแขงขัน ี า ครื ขาย ลุม
โรง รียนคุงตะ ภา-ถ้าฉล ง โรง รียนบานวังถ้า
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ี าและนันทนา าร ( ง ารศึ ษาฯ)
ุด นุน โรง รียนบาน วยฉล งตามโครง ารแขงขัน ี า ลุม ครื จานวน
ขายโรง รียนคุงตะ ภา ถ้าฉล ง
- พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนโครง ารแขงขัน ี า ครื ขาย ลุม
โรง รียนคุงตะ ภา-ถ้าฉล ง โรง รียนบาน วยฉล ง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ี าและนันทนา าร ( ง ารศึ ษาฯ)

10,000 บาท

นา : 65/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง าร ืบ านประ พณี
วันล ย ระทงประจาป ข ง งค ารบริ าร วนตาบลถ้า
ฉล ง ชน งินรางวัล งินคาต บแทน รรม าร คาต แตง ถาน
ที่ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ าร งนั ี า ขารวมแขงขัน
ี าข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรม ( ง ารศึ ษาฯ)
โครง าร ืบ าน ภูมิปัญญาท งถิ่น ข งตาบลถ้าฉล ง
จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารจัดประ พณี ล ย ระทง

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ี่ยว ับ าร ืบ าน
ภูมิปัญญาท งถิ่นข งตาบลถ้าฉล ง ชน คา ชา ครื่ ง ียง คาจัด
ถานที่ คาใชจาย ื่น ๆ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ าร งนั ี า ขารวมแขงขัน
ี าข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรมท งถิ่น ( ง ารศึ ษาฯ)

นา : 66/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง าร ืบ านประ พณี ง รานต
พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง าร ืบ านประ พณี
วัน ง รานตข ง งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง ชน คาข ง
รางวัล คาต แตง ถานที่ คาจัด ถานที่ คา า าร ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชัจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ าร งนั ี า ขารวมแขงขัน
ี าข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฎในแผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรมท งถิ่น ( ง ารศึ ษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

30,000 บาท

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
ุด นุนโครง ารงานพระยาพิชัยดาบ ั และงาน าชาดประจาป
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนที่ทา ารป คร ง า ภ มื ง
ุตรดิตถ พื่ ป็นคาใชจาย นับ นุนตามโครง ารจัดงาน
ทศ าลจัดงานพระยาพิชัยดาบ ั และงาน าชาดประจาป
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุนข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงาน ารศา นา งานศา นาและวัฒนธรรมท งถิ่น ( ง าร
ศึ ษาฯ)

นา : 67/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

1,530,680 บาท

รวม

1,372,080 บาท

รวม

1,372,080 บาท

จานวน

1,049,220 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น า รับพนั งาน วนท งถิ่น จานวน 3
ัตรา ดังนี้
1. ตาแ นง นั บริ ารงานชาง ( านวย าร ระดับตน) ( รณี
ตาแ นงวาง)
2. ตาแ นง นายชางโยธา (ปง.)
3. นายชาง ารวจ (ปง./ชง.) และจาย ป็น งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจาปข งพนั งาน วนท งถิ่น จานวน 12 ดื น
ปรา ฎใน แผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

- พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท งถิ่นที่มี ิทธิได
รับ งินประจาตาแ นง
จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

216,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางทั่วไป
จานวน 2 ัตรา ดังนี้ 1.พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่
ธุร าร) 2.พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติ นาที่ชวยงาน
ไฟฟ้า) จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

64,860 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวพนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)

นา : 68/81
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

110,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบลที่ บิ คา ชาบาน
ไดตาม ิทธิ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขา
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
ปรา ฎใน แผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่ จาย ป็นคาใชจาย งินชวย ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วน
ตาบลที่มี ิทธิ
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ พื่ จาย ป็นคาซื้ วั ดุ านั งาน ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ แบบพิมพ แฟ้ม ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ครื่ งคิด ลข ครื่ ง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษขนาด ล็ รรไ ร า ี้พลา ติ แปรงลบ ระดาน
ดา ตะแ รงวาง าร แผนที่ ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)

นา : 69/81
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วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุยานพา นะที่ใช ับรถบรรทุ (ไทย
แลนด) และรถจั รยานยนต ข ง งชาง งค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉล ง ชน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ยางรถยนต น้ามัน บร น ตและ รู าย
ไมล พลา ฟลม ร งแ ง ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจ ลื่ น ล็
ียร ระจ โคงมน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ
ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน บาะรถยนต ชุด ียรรถ
ยนต ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม น้า ัว
ทียน แบต ต รี่ ล ถังน้ามัน ระจ ม งขาง ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาน้ามัน ชื้ พลิงและ ล ลื่นที่ใช ับรถ
บรรทุ (ไทยแลนด) และรถจั รยานยนต
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ข ง ง
ชาง งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)

นา : 70/81
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วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ดังนี้
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ชน ุป รณบันทึ ข มูล แผน รื จานบันทึ
ข มูล ตลับผง มึ ครื่ งพิมพแบบ ล ซ ร ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ัวพิมพ รื แถบพิมพ า รับ ครื่ งพิมพค มพิว ต ร ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ชน แผงแป้น ั ขระ รื แป้น
พิมพ มนบ รด มมโมรี่ซิป มา แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง
ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

48,600 บาท

รวม

48,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
จัดซื้ ล งถายภาพนิ่ง
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ล งถายภาพนิ่ง โดยมีคุณลั ษณะ ดัง
นี้ ระบบดิจิต ล ความละ ียด 16 ลานพิ ซล จานวน 1 ตัว
- ป็นไปตาม นัง ื ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวั่นที่ 24
ม ราคม 2561
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวลผล
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ครื่ ง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวล ลาง (CPU) ไมน ย วา 6 แ น ลั ( 6 Core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน ย วา 3.0 GHz และ
มี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนา ิ าไดใน รณีที่ต งใชความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย

นา : 71/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น ย วา 12 MB
-มี นวยประมวลผล ลาง พื่ แ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยาง
ใด ยาง นึ่ง รื ดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจาขนาดไมน ย วา 2 GB รื
2) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน ย วา 2 GB รื
3)มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน ย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาดไม
น ย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข มูล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุดไม
น ย วา 2 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน ย
วา 480 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
-มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื
ขาย (Netwotk lnterface) 10/100/1000 Base-T รื ดี
วา จานวนไมน ย วา 1 ช ง
-มีช ง ชื่ มต (lnterface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน ย
วา 3 ช ง
-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจ แ ดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ
และระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น พฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
จัดซื้ ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)

จานวน

8,600 บาท

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

พื่ จาย ป็นคา ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ
พิมพ ( Ink Tank Printer ) คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง
มึ ( Ink Tank Printer ) จา โรงงานผูผลิต
-มีความละ ียดใน ารพิมพไมน ย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น ย วา 19 นาต นาที (ppm) รื 8.8 ภาพต นาที
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน ย
วา 15 นาต นาที (ppm) รื 5 ภาพต นาที (ipm)
-มีช ง ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา จานวนไม
น ย วา 1 ช ง
-มีถาดใ ระดาษไดไมน ย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)

นา : 72/81
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งานก่อสร้าง

รวม

1,823,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,813,000 บาท

รวม

1,813,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

วั ดุ

ราง

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ราง ชน
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) น้ามันทาไม ทิน น ร ี ปูน
ซี มนต รวด ิน ทราย ล็ น ตะปู ปูนขาว แปรงทา ี ฯลฯ
(วั ดุคงทน) ไมตาง ๆ
ค น ครีม ชะแลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย ทปวัดระยะ ครื่ งวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ วม างลางมื ราว
พาดผา ฯลฯ
(วั ด ุป รณประ บและ ะไ ล) ท น้าและ ุป รณประปา ท
ตาง ๆ ท น้าบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ุต า รรมและ ารโยธา ( งชาง)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

ราง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร ราง ถนน ค ล. าย ลัง วัดวังถ้า มูที่ 3 (ต
โครง าร ดิม)
- พื่ จาย ป็นคา รางถนน ค ล. ขนาด วาง 4.00 มตร ความ
ยาวรวม 200 มตร นา 0.15 มตร าย ลังวัดวังถ้า (ต
โครง าร ดิม) มูที่ 3 บานวังถ้า ตาบลถ้าฉล ง า ภ
มื ง จัง วัด ุตรดิตถ ตามรายละ ียดรูปแบบแปลนและ
ประมาณ ารราคา งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)

นา : 74/81
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โครง าร รางถนน ค ล.ซ ยบานนายถวิล ยูนุช-บานนางลา
พียร ไร ป่ยม มูที่ 3

จานวน

165,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา รางถนน ค ล. ขนาด วาง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 80 มตร นา 0.15 มตร ซ ยบานนายถวิล ยูนุช-บาน
นางลา พียร ไร ป่ยม มูที่ 3 บานวังถ้า ตาบลถ้าฉล ง า ภ
มื ง จัง วัด ุตรดิตถ ตามรายละ ียดรูปแบบแปลนและ
ประมาณ ารราคา งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
โครง าร รางถนน ค ล.ซ ยป่าชา า มูที่ 1
จานวน

202,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา รางถนน ค ล. ขนาด วาง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 92 มตร นา 0.15 มตร ซ ยป่าชา า มูที่ 1 บาน
น งไผ ตาบลถ้าฉล ง า ภ มื ง จัง วัด ุตรดิตถ ตามราย
ละ ียดรูปแบบแปลนและประมาณ ารราคา งค ารบริ าร วน
ตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)

นา : 75/81
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โครง าร

รางถนน ค ล. าย วยดู ( นาวัด วยฉล ง) มูที่ 2

จานวน

136,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา รางถนน ค ล. ขนาด วาง 3.00 มตร ความ
ยาวรวม 70 มตร นา 0.15 มตร าย วยดู ( นาวัด วย
ฉล ง) มูที่ 2 บาน วยฉล ง ตาบลถ้าฉล ง า ภ มื ง จัง วัด
ุตรดิตถ ตามรายละ ียดรูปแบบแปลนและประมาณ าร
ราคา งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ราง
โครง ารปรับปรุงถนน ดินลง ินคลุ ขาพื้นที่ าร ษตร าย น ง
มะ ลื ( นด ยมะตูม) พร มวางท ระบายน้า
- พื่ จาย ป็นคาปรับปรุงถนนดินขนาด วาง 3.00 มตร ความยาว
รวม 550 มตร ลง ินคลุ ลี่ย รียบพร มวางท ระบายน้า าย
น งมะ ลื ( นด ยมะตูม) มูที่ 3 ตาบลถ้าฉล ง า ภ
มื ง จัง วัด ุตรดิตถ ตามรายละ ียดรูปแบบแปลนและ
ประมาณ ารราคา งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
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โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบาน มูที่ 1

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ปลี่ยนวั ดุ ร งน้าภายในระบบประปา มู
บาน มูที่ 2 ตาบลถ้าฉล ง ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภา
ตาบลและ งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบาน มูที่ 3
จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ปลี่ยนวั ดุ ร งน้าภายในระบบประปา มู
บาน มูที่ 1 ตาบลถ้าฉล ง ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภา
ตาบลและ งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบาน มูที่ 2

พื่ จาย ป็นคา ปลี่ยนวั ดุ ร งน้าภายในระบบประปา มู
บาน มูที่ 3 ตาบลถ้าฉล ง ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภา
ตาบลและ งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)

นา : 77/81
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โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบาน มูที่ 4

จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ปลี่ยนวั ดุ ร งน้าภายในระบบประปา มู
บาน มูที่ 4 ตาบลถ้าฉล ง ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภา
ตาบลและ งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)
โครง ารล มรั้ว บริ วณศาลาประชาคม มูที่ 2 บาน วยฉล ง
จานวน

280,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาล มรั้วศาลาประชาคม ม่ที่ 2 ความยาวรวม 74
มตร พร มประตู 1 แ ง ตามรายละ ียดรูปแบบแปลนและ
ประมาณ ารราคา งค ารบริ าร วนตาบลถ้าฉล ง า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย ภาตาบลและ งค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564
ปรา ฎในแผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา งาน ราง ( ง
ชาง)

นา : 78/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โครง ารจาง มา ถา ถางวัชพืช ปลู ตนไมในพื้นที่ าธารณะข ง จานวน
ตาบลถ้าฉล ง

15,000 บาท

วั ดุ าร ษตร
- พื่ จาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน (วั ดุคงทน) คียว ปริง
ล ร (Sprinkler) จ บ มุน มีดตัดตนไม ฯลฯ
(วั ดุ ิ้น ปลื ง) ปุ๋ย ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรูพืชและ ัตว พันธุ
ัตวป และ ัตวน้า
ผาใบ รื ผาพลา ติ นา า ป้ ง ันแ พิษ ฯลฯ
(วั ดุ ุป รณประ บและ ะไ ล) ัว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง ริม าร ษตร ( านั
ปลัดฯ)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่ จาย ป็นคาใชจายจาง มาบริ ารถา ถางวัชพืชในพื้นที่ปลู
ตนไม รื ถา ถางวัชพืชบริ วณขางทาง ลวงชนบท ปลู ตนไมทด
แทน ในพื้นที่ าธารณะตาบลถ้าฉล ง ตามพระราชดาริและพระ
ราช าวนีย ฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ิ่งแวดล มและทรัพยา ร
ธรรมชาติ ( านั ปลัดฯ)

นา : 79/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

โครง ารบารุงรั ษาป่าชุมชน/ตนไมในพื้นที่ าธารณะตาบล ถ้าฉล ง จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใชจายจาง มาบริ ารถา ถางวัชพืชในพื้นที่ป่า
ชุมชน/ปลู ตนไมทดแทน ตามพระราชดาริและพระราช าวนีย
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ิ่งแวดล มและทรัพยา ร
ธรรมชาติ ( านั ปลัดฯ)
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

746,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

399,420 บาท

รวม

399,420 บาท

คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

358,560 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจาง ตาแ นงพนั งานผลิต
ประปา
จานวน 1 ัตรา และพนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติงานผลิตน้า
ประปา)
จานวน 2 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

40,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวพนั งาน
จาง ตาแ นง พนั งานผลิตประปา จานวน 1
ัตรา และ พนั งานจางทั่วไป (ปฏิบัติงานผลิตน้า
ประปา) จานวน 2 ัตรา จานวน 12 ดื น
ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)

นา : 80/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารจาง มาบริ ารตรวจ บคุณภาพน้าประปา มูบานทาง
งปฏิบัติ าร
- พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ ารตรวจ บคุณภาพน้าประปา มู
บานทาง งปฏิบัติ าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนงานพาณิชย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย
- พื่ จาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย ชน คล รีน าร
ม ฯลฯ พื่ ใช า รับใน ารผลิตน้าประปาข งระบบประปา มู
บาน
ปรา ฏในแผนงานพาณิชย 00330 งาน ิจ ารประปา ( งชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับระบบประปา มูบาน ในพื้นที่
มูที่ 1 - 4 ตาบลถ้าฉล ง า ภ มื ง จัง วัด ุตรดิตถ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)

นา : 81/81

วันที่พิมพ : 26/1/2565 13:56:48

งบลงทุน

รวม

117,500 บาท

รวม

117,500 บาท

คาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้าแบบ ยโขงม ต รไฟฟ้า ูบน้าได 450 ลิตร จานวน
ต นาที

37,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้าแบบ ยโขงม ต รไฟฟ้า ูบ
น้าได 450 ลิตรต นาที
โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
1. ป็น ครื่ ง ูบน้าแบบ ยโขง ใชม ต รไฟฟ้า
2. ขนาดท งไมน ย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
3. ูบน้าไดไมน ย วาตามปริมาณที่ า นด
4. งน้าได ูงไมน ย วา 9 มตร รื ประมาณ 30 ฟุต
5. ุป รณประ บข ง ครื่ ง ูบน้าและข งม ต รไฟฟ้าต งมี
ครบชุด พร มที่จะใชงานได
จานวน 4 ครื่ ง
ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับ ดื น ธันวาคม 2563
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 92 ลาดับที่ 8
ปรา ฎในแผนงานพาณิขย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)
คาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้าแบบ ยโขงม ต รไฟฟ้าขนาด 5 แรงมา
จานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้าแบบ ยโขงม ต ร
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงมา 380 โวลต ขนาดท งและท ูบ 2
นิ้ว ูบน้าได 200-500 ลิตรต นาที จานวน 2 ครื่ ง (ราคาน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงานพาณิขย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)
จัดซื้ ปั๊มซัม ม ร ขนาด 3 แรงมา 3 ฟ

40,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ปั๊ม ูบน้าซัม ม ร ขนาด 3 แรงมา 3 ฟ
ขนาดท ง 2 นิ้ว ูบน้าไดไมน ย วา 100 ลิตรต
นาที จานวน 1 ครื่ ง (ราคาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ยูในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
ปรา ฎในแผนงานพาณิขย งาน ิจ ารประปา ( งชาง)

จานวน

