ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

2

. . 2564

29,104,666.38

1.1.2

29,727,056.77

1.1.3

12,358,631.12

1.1.4

0

1.1.5

0

1.2

0.00
0.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2563

31,749,180.49
ษ

18,977.00
16,101.30
124,684.49
718,176.00
็

็

51,077.00
5,849.00

ษ

14,090,570.79
16,723,744.91

2.2
2.3

2,560,909.00
29,426,772.82

10,132,683.00
11,355,242.00
4,842,966.78
1,078,547.44
2,017,333.60
ื

0.00

2.4
2.5

2,560,909.00
ื

1,276,400.00

2.6
2.7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ณ
ณ . . 2565
ต
ซด
ด
1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
ด
ด ธ
ุ ต
ญ

แ ใ

ด

ได้

ท

ด

ได้
ณช

ด

ได้ ็ด ต ็ด

ด

ได้

ธ ณ โ

แ

ทุ

รวมรายได้จัดเก็บเอง

18,977.00

20,500.00

17,000.00

16,101.30

26,200.00

51,700.00

124,684.49

130,000.00

130,000.00

718,176.00

630,000.00

780,000.00

51,077.00

61,200.00

62,400.00

5,849.00

3,000.00

3,000.00

934,864.79

870,900.00

1,044,100.00

14,090,570.79

16,354,100.00

15,972,100.00

14,090,570.79

16,354,100.00

15,972,100.00

16,723,744.91

16,775,000.00

16,983,800.00

16,723,744.91

16,775,000.00

16,983,800.00

31,749,180.49

34,000,000.00

34,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด

ด

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด

ุด ุ ท่ ไ

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

10,132,683.00

10,874,702.00

11,058,090.00

งบบุคลากร

11,355,242.00

12,063,816.00

12,626,576.00

งบดา นินงาน

4,842,966.78

6,995,532.00

6,978,944.00

งบลงทุน

1,078,547.44

1,906,600.00

1,191,400.00

งบ งินอุดหนุน

2,017,333.60

2,159,350.00

2,144,990.00

29,426,772.82

34,000,000.00

34,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ. . 2565 ขององคการบริ าร ่ นตาบ คซอด
อา ภอ มือง รี ะ ก จัง ัด รี ะ ก
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่ ไป

11,574,436

แผนงานการรัก าค าม งบภายใน

160,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการ ึก า

4,790,134

แผนงาน าธารณ ุข

454,000

แผนงาน ังคม ง คราะ

767,520

แผนงาน ค ะแ ะชุมชน

2,662,820

แผนงาน ร้างค าม ข้มแข็งของชุมชน

5,000

แผนงานการ า นา ัฒนธรรม แ ะนันทนาการ

200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมแ ะการโยธา

930,000

แผนงานการ ก ตร

205,000

แผนงานการพาณิชย

1,193,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบก าง

11,058,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,000,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

น้า : 1/28

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,033,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000
104,726

รายจายตามข้อผูกพัน

1.โครงการสนับสนุน
กองทุน ลักประกัน
สุขภาพระดับตาบล

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

10,000
7,278,000

เงินสารองจาย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

137,840

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

339,924

76,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

137,840
10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,278,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,033,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000

เงินสารองจาย

104,726

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

339,924

1.โครงการสนับสนุน
กองทุน ลักประกัน
สุขภาพระดับตาบล

76,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1,886,400

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,460,760

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

ค่าตอบแทน

409,320

1,107,360

168,000

42,000

42,000

42,000

1,170,456

486,800

226,200

153,960

84,000

63,600

12,000
42,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

370,000

คาเชาบ้าน

348,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,305,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

10,000

144,000
102,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,282,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

84,000

เงินประจาตาแ นง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

งบดาเนินงาน

รวม

294,000
216,000

2,253,416

24,000

99,600
42,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

524,000

คาเชาบ้าน

450,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 5/28

แผนงาน
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

100,000

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

25,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1)คาเบี้ยประกัน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

50,000

2)คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

450,500

3)รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

20,000

คาจ้างเ มาทาระบบ
และปรับปรุงแผนที่ภาษี

200,000

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

103,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

96,000

112,000

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
1)คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

10,000

40,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 6/28

แผนงาน
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

155,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1)คาเบี้ยประกัน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

50,000

2)คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

450,500

3)รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

20,000

คาจ้างเ มาทาระบบ
และปรับปรุงแผนที่ภาษี

200,000

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

311,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
1)คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

70,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะ

10,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารท้องถิ่นและ
สมาชิกท้องถิ่นของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลคูซอด
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสถาบัน
พระม ากษัตริย์

300,000

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 8/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

70,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะ

10,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารท้องถิ่นและ
สมาชิกท้องถิ่นของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลคูซอด
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสถาบัน
พระม ากษัตริย์

300,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/28

แผนงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าของ
ัวและพระราชเสาวนีย์
ของพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

15,000

90,000

15,000

โครงการดูแลควบคุมไฟ
ป่าและป้องกันการ
บุกรุกตัดไม้ทาลายป่า

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลวัน ยุด ประจา
ปี

70,000

คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

16,000

1. คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

2.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

3,000

165,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 10/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าของ
ัวและพระราชเสาวนีย์
ของพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

50,000

323,000

โครงการดูแลควบคุมไฟ
ป่าและป้องกันการ
บุกรุกตัดไม้ทาลายป่า

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลวัน ยุด ประจา
ปี

70,000

คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

16,000

1. คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

2.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
(ราย ัว)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกอนเกณฑ์ในวัด
บ้านคูซอด

20,400

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการ
สอน(ราย ัว)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คูซอด

47,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)จัดสรร
สา รับเด็กปฐมวัย(อายุ
3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

13,560

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูซอ
ด

144,060

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอและ
โรคระบาด

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
(ราย ัว)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกอนเกณฑ์ในวัด
บ้านคูซอด

20,400

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการ
สอน(ราย ัว)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คูซอด

47,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)จัดสรร
สา รับเด็กปฐมวัย(อายุ
3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

13,560

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูซอ
ด

144,060

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอและ
โรคระบาด

50,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

น้า : 13/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

คาจ้างเ มาบริการ

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

2,000

คาธรรมเนียมตางๆ คา
รังวัดที่สาธารณะ

100,000

2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกเขต
ราชอาณาจักร

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ประจาปี
โครงการปลูกต้นไม้แ ง
ชาติเนื่องในวันต้นไม้
ประจาปีของชาติ
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพื้นอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

110,000

30,000

15,000

754,324

20,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

น้า : 14/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวม

30,000

คาจ้างเ มาบริการ

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

2,000

คาธรรมเนียมตางๆ คา
รังวัดที่สาธารณะ

100,000

2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกเขต
ราชอาณาจักร

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ประจาปี

150,000

150,000

โครงการปลูกต้นไม้แ ง
ชาติเนื่องในวันต้นไม้
ประจาปีของชาติ

10,000

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพื้นอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)

30,000

30,000

วัสดุสานักงาน

190,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

769,324

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

น้า : 15/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
30,000

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

80,000

5,000

110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบดาเนินงาน

30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

วัสดุกอสร้าง

180,000

คาไฟฟ้า

150,000

คาบริการโทรศัพท์

5,000

คาบริการไปรษณีย์

1,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

100,000
10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์

50,000

15,000

วัสดุการเกษตร

งบลงทุน

20,000

10,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

3,500

8,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

น้า : 16/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุยานพา นะและขนสง

35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ค่าวัสดุ

5,000

210,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

200,000

วัสดุกีฬา
วัสดุการเกษตร
คาไฟฟ้า

215,000
100,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบดาเนินงาน

รวม

170,000
50,000

350,000
50,000

15,000
150,000

15,000
528,000

836,000

คาบริการโทรศัพท์

5,000

คาบริการไปรษณีย์

1,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

100,000
10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

3,500

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 17/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

(1)คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สา รับงานประมวลผล

22,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

30,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
2(จอภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38
น้า/นาที)

15,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง)
ขนาดไมน้อยกวา
24,000 บีทียู

32,400

คาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 18
ชอง

8,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 18/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

(1)คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สา รับงานประมวลผล

22,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

30,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
2(จอภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38
น้า/นาที)

15,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง)
ขนาดไมน้อยกวา
24,000 บีทียู

32,400

คาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 18
ชอง

8,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 19/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต

30,000

คาจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีต

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า

55,500

ครุภัณฑ์สารวจ
คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะ

งบลงทุน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านโพนงอย มูที่ 9
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ถนนโรงเรียนคูซอ
ดประชาสรรค์ไปทาง
ถนนบ้านบาก บ้านคูซอ
ด มูที่ 1

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 20/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต

30,000

คาจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีต

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า

55,500

ครุภัณฑ์สารวจ
คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะ

งบลงทุน

15,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านโพนงอย มูที่ 9

100,000

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ถนนโรงเรียนคูซอ
ดประชาสรรค์ไปทาง
ถนนบ้านบาก บ้านคูซอ
ด มูที่ 1

100,000

100,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 21/28

แผนงาน
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ที่นานายประจักษ์ บุญ
ภพไปบ้านโคกเลาะ
บ้านดงเปือย มูที่ 4
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
สี่แยก ศก.ถ.45-004
บ้านคูซอด มูที่ 2 ไป
เขตตาบล นองไผ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กดอน
ปู่แก้วไปถึงถนนผักบุ้ง
บ้าน นองแวง มูที่ 7
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กตอ
จากถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กเดิมลงทาแพง
บ้านแดง มูที่ 3
โครงการกอสร้างโรง
จอดรถบริเวณที่ทาการ
องค์การบริ ารบริ าร
สวนตาบลคูซอด
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 22/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ที่นานายประจักษ์ บุญ
ภพไปบ้านโคกเลาะ
บ้านดงเปือย มูที่ 4

100,000

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
สี่แยก ศก.ถ.45-004
บ้านคูซอด มูที่ 2 ไป
เขตตาบล นองไผ

100,000

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กดอน
ปู่แก้วไปถึงถนนผักบุ้ง
บ้าน นองแวง มูที่ 7

100,000

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กตอ
จากถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กเดิมลงทาแพง
บ้านแดง มูที่ 3

100,000

100,000

โครงการกอสร้างโรง
จอดรถบริเวณที่ทาการ
องค์การบริ ารบริ าร
สวนตาบลคูซอด

200,000

200,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 23/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการปรับปรุง ถนน
ทอระบายน้า ราง
ระบายน้า สะพานข้าม
คลอง และคลองสงน้า
ภายในตาบลคูซอด
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K )
เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(อุด นุนอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ)

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดงานเทศกาล
ประจาปีของจัง วัดงาน
เทศกาลปีใ มสี่เผาไท
ศรีสะเกษ (อุด นุน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ)

15,000

โครงการสนับสนุนงาน
รัฐพิธี (อุด นุนอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ)

3,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 24/28

แผนงาน
โครงการปรับปรุง ถนน
ทอระบายน้า ราง
ระบายน้า สะพานข้าม
คลอง และคลองสงน้า
ภายในตาบลคูซอด

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

100,000

100,000

30,000

30,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K )
เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(อุด นุนอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ)

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดงานเทศกาล
ประจาปีของจัง วัดงาน
เทศกาลปีใ มสี่เผาไท
ศรีสะเกษ (อุด นุน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ)

15,000

โครงการสนับสนุนงาน
รัฐพิธี (อุด นุนอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ)

3,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 25/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1)อุด นุนสนับสนุน
อา ารกลางวันศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์ใน
วัดบ้านคูซอด

61,740

2)อุด นุนสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสา รับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จัด
สรรสา รับเด็ก
ปฐมวัย(3-5ปี)ศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์ใน
วัดบ้านคูซอด

5,650

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันสา รับ
เด็ก
โครงการขอรับการสนับ
สนุนกิจกรรมบริจาค
โล ิตใ ้กับเ ลากาชาด
จัง วัดศรีสะเกษ
ประจาปี (อุด นุน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ)

1,419,600

15,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 26/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

1)อุด นุนสนับสนุน
อา ารกลางวันศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์ใน
วัดบ้านคูซอด

61,740

2)อุด นุนสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสา รับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จัด
สรรสา รับเด็ก
ปฐมวัย(3-5ปี)ศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์ใน
วัดบ้านคูซอด

5,650

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันสา รับ
เด็ก
โครงการขอรับการสนับ
สนุนกิจกรรมบริจาค
โล ิตใ ้กับเ ลากาชาด
จัง วัดศรีสะเกษ
ประจาปี (อุด นุน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ)

1,419,600

15,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

200,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 27/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรพร้อมไฟสอง
สวาง บ้านเปือย มูที่
6

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไป นอง
แต้ บ้านโนนทราย มูที่
8

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไป นอง
อีซอย บ้านเวาะ มูที่
5

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางพร้อมสายลาย
บ้านเปือยใ ม มูที่ 10

100,000

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญ ายาเสพ
ติดจัง วัดศรีสะเกษ
(อุด นุนที่ทาการ
ปกครองจัง วัดจัง วัด
ศรีสะเกษ)
รวม

5,000

11,058,090

11,574,436

160,000

4,790,134

454,000

767,520

2,662,820

5,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 15:08:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 28/28
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรพร้อมไฟสอง
สวาง บ้านเปือย มูที่
6

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไป นอง
แต้ บ้านโนนทราย มูที่
8

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไป นอง
อีซอย บ้านเวาะ มูที่
5

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางพร้อมสายลาย
บ้านเปือยใ ม มูที่ 10

100,000

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญ ายาเสพ
ติดจัง วัดศรีสะเกษ
(อุด นุนที่ทาการ
ปกครองจัง วัดจัง วัด
ศรีสะเกษ)

5,000

รวม

200,000

930,000

205,000

1,193,000

34,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ. . 2565
องค ารบริ าร นตาบ คซอด
อา ภอ มือง รี ะ

จัง ัด รี ะ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,058,090 บาท

รวม

11,058,090 บาท

รวม

11,058,090 บาท

จาน น

137,840 บาท

1.1 พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ ้ ับพนั งาน
จ้าง งบประมาณ อปท. ตั้งไ ้ 131,000 บาท
1.2 พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ ้ ับพนั งาน
จ้าง งบประมาณ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นจัด รรใ ้ อปท
. ตั้งไ ้ 6,840 บาท
ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ. . 2533 , นัง ือ
านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต. ด นที่ ุด ที่มท 0809.5/ 9 ง
ันที่ 22 ม ราคม 2557 ะ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ะ
.อบต. ด นที่ ุด ที่มท 0809.5/ 81 ง ันที่ 10 ร ฎาคม 2557
ผนงานงบ าง (00410) งานงบ าง (00411)
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จาน น

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

พื่อ บิ จาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน พื่อใ ้ค ามคุ้ม
ครอง
จ้าง รณี จ้างประ บอันตราย จ็บป่ ย ตาย รือ
ญ าย อัน นื่องมาจา ารทางานใ ้ นายจ้าง ป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ. . 2561 ะ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่ ุด ที่มท 0808.2/ 4172 ง ัน
ที่ 24 ธัน าคม 2561 ผนงานงบ าง (00410) งานงบ
าง (00411)
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ

จาน น

7,278,000 บาท

นับ นุน บี้ยยังชีพผ้ งอายุในตาบ คซอด
จาน น 925 คน ตามช งอายุที่รัฐบา า นด ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 3028 ง ัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561,ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง นท้อง
ถิ่นพ. . 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ. . 2562, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่ ุด ที่มท 0810.6/
651 ง ันที่ 3 มีนาคม 2563, 2032 ง ันที่ 3 ม ายน 2563,
1174 ง ันที่ 14 ม ายน2563 ะ ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ. . 2561–2565) น้า74 าดับที่ 1 ผนงานงบ
าง (00410) งานงบ าง (00411)
บี้ยยังชีพค ามพิ าร
จาน น

3,033,600 บาท

นับ นุน บี้ยยังชีพคนพิ ารในตาบ คซอด จาน น 316 คน ๆ
ะ ในอัตรา 800 บาทตอ ดือน ป็นไปตาม นัง ือ ระทร ง
ม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 3028 ง ัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยค ามพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง
นท้องถิ่น พ. . 2553 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.
. 2562, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.6/ 484 ง ันที่ 18 ุมภาพันธ 2563 , 651 ง ัน
ที่ 3 มีนาคม 2563, 1174 ง ันที่ 14 ม ายน 2563 ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 75 าดับ
ที่ 3 ผนงานงบ าง(00410) งานงบ าง (00411)
บี้ยยังชีพผ้ป่ ย อด
จาน น

78,000 บาท

นับ นุน ารใ ้ าร ง คราะ ผ้ติด ชื้อ อด (H.I.V) ในตาบ
คซอด ในอัตรา 500 บาทตอ ดือน จาน น 13 ราย ป็นไป
ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/
3028 ง ันที่ 6 มิถุนายน 2561 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 75 าดับที่ 2 ผนงานงบ
าง (00410) งานงบ าง (00411)
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งิน ารองจาย

จาน น

104,726 บาท

จาน น

76,000 บาท

พื่อ ป็นคาช ย ือรา ฎรที่ ประ บ าธารณภัยตางๆ ชน าร
ป้อง ัน ะ ้ไขปญ าอุท ภัย าตภัยน้าป่าไ
า ภัย
้ง ภัย นา อัคคีภัย ภัย ้ง ไฟป่า ผนดินถ ม ะ มอ
ค ัน โดยใช้จาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ
รณี ารป้อง ัน ะยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาด าจะ ิด
าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปญ าค าม ดือดร้อน
ของประชาชน ป็น นร ม ทานั้น รือ รณี ารป้อง ัน ตุที่จะ
ิดขึ้นตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ. . 2558 ตุฉุ ฉินที่ไม
ามารถป้อง ันได้ รือมี ตุจา ป็น รงด น า ไมดา นิน าร
้ไขจะ อใ ้ ิดค าม ีย ายตอราช าร รือประชาชน ป็นไป
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จาย พื่อช ย ือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ของขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ
. . 2560 ะ ้ไข พิ่ม ติม พ. . 2563, นัง ือ ระทร ง
ม าดไทย ด นที่ ุดที่ มท 0808.2/ 3749 ง ัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้อง
ถิ่น ผนงานงบ าง (00410) งานงบ าง (00411)
รายจายตามข้อผ พัน
1.โครง าร นับ นุน องทุน ั ประ ัน ุขภาพระดับตาบ
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย มทบงบประมาณ ข้าระบบ ั ประ ัน
ุขภาพตามประ า คณะ รรม าร ั ประ ัน ุขภาพ งชาติ
รื่อง าร า นด ั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง น
ท้องถิ่นดา นินงาน ะบริ ารจัด าร องทุน ั ประ ันในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ. . 2557 ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ย ารตั้งงบประมาณขององค รป ครอง นท้อง
ถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ. .2561 ะที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565)
น้า 75 าดับที่ 4 ผนงานงบ าง (00410) งานงบ
าง (00411)
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งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร นท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จาน น

339,924 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,788,160 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,413,160 บาท

รวม

2,571,120 บาท

จาน น

514,080 บาท

พื่อ บิ จาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของข้าราช าร
นท้องถิ่น นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุดที่ มท
0808.2/ 3749 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะ
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินบา น็จบานาญข้าราช าร
นท้องถิ่น พ. . 2546 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม ะ ฎ ระทร ง าร
ั งินจา งบประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจาป มทบ ข้า ป็น องทุนบา น็จบานาญข้าราช ารท้อง
ถิ่น พ. . 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับผ้บริ ารท้องถิ่นจาน น 3 คน ย
ป็น
- นาย อบต. ดือน ะ 20,400.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 244,800บาท
- รองนาย อบต. จาน น 2 คน ดือน ะ 11,220
.- บาท จาน น 12 ดือน
ป็น งิน 269,280 บาท ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110
) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จาน น

42,120 บาท

จาน น

42,120 บาท

จาน น

86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงใ ้ ับ นาย อบต./รอง
นาย อบต. จาน น 3 คน ย ป็น
- นาย อบต. ดือน ะ 1,750.- บาท จาน น 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. จาน น 2 คน ( ดือน ะ 880
/คน/ ดือน) ร ม 2 คน ดือน ะ 1,760.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)

คาตอบ ทนพิ

นาย /รองนาย

คาตอบ ทนพิ ใ ้ ับ นาย อบต./รองนาย อบต. จาน น 3
คน ย ป็น
- นาย อบต. ดือน ะ 1,750.- บาท จาน น 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. จาน น 2 คน ( ดือน ะ 880
/คน/ ดือน) ร ม 2 คน ดือน ะ 1,760.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)

คาตอบ ทนราย ดือน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย
องค ารบริ าร นตาบ
คาตอบ ทน ขานุ ารนาย อบต. ดือน ะ 7,200
.- บาท จาน น 12 ดือน ป็น งิน 86,400.- บาท
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ขานุ าร ภา
จาน น
องค รป ครอง นท้องถิ่น

1,886,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้
- ประธาน ภาฯ ดือน ะ 11,220.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 134,640.- บาท
- รองประธาน ภาฯ ดือน ะ 9,180.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 110,160.- บาท
- ขานุ าร ภาฯ ดือน ะ 7,200.- บาท จาน น 12
ดือน ป็น งิน 86,400.- บาท
- มาชิ ภาฯ จาน น 18 คน ดือน ะ 7,200
.- บาท จาน น 12 ดือน ป็น งิน 1,555,200.- บาท
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารทั่ ไป (00111)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

รวม

3,842,040 บาท

จาน น

2,736,120 บาท

จาน น

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้
พนั งาน นตาบ จาน น 12 ดือน จาน น 7
อัตรา ได้ ป ัดองค ารบริ าร นตาบ ั น้า านั
ป ัด
นั ิ คราะ นโยบาย ะ ผน นั ทรัพยา รบุคค นั ป้อง ัน ะ
บรร ทา าธารณภัย นั จัด ารงานทั่ ไป ะนิติ ร
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ของ ป ดั องค ารบริ าร น
ตาบ อัตรา ดือน ะ 7,000.- บาท จาน น 12 ดือน
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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งินประจาตา นง

จาน น

126,000 บาท

จาน น

847,920 บาท

จาน น

48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ป ัดองค ารบริ าร น
ตาบ อัตรา ดือน ะ 7,000.-บาท ะ ั น้า านั
ป ัดอัตรา ดือน ะ 3,500.- บาท จาน น 12 ดือน ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตั้งไ ้ 415,920 บาท พื่อจาย
ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคาจ้างของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตา นง ผ้ช ยนั ิชา าร ตร ผ้ช ย จ้าพนั งาน
ธุร าร จาน น 2 คน
จาน น 12 ดือน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110
) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
2) พนั งานจ้างทั่ ไป ตั้งไ ้ 432,000บาท พื่อจาย ป็นคาจ้าง
ะ งินปรับปรุงคาจ้างของพนั งานจ้างตา นง นั าร
ภารโรง ยาม พนั งานขับรถยนต พนั งานขับรถบรรทุ
น้า จาน น 4 คน จาน น 12 ดือน
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
1) พนั งานจ้างทั่ ไป ตั้งไ ้ 48,000บาท พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่ ครา ใ ้
พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 4 คน ที่มีคาตอบ ทนไมถึง ดือน
ะ 10,000 บาท ตา นง นั ารภารโรง ยาม
พนั งานขับรถยนต พนั งานขับรถบรรทุ น้า จาน น 12
ดือน
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
1) คาตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารที่ได้รับ าร ตงตั้งใ ้
ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อจัดจ้าง ะ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ ตามระ บียบ ระทร ง ารค ัง าด้ ย ารจัดซื้อ ะ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ. . 2560 ะคณะ รรม าร า นดราคา างงาน
อ ร้าง ตั้งไ ้ 70,000บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนบุคค รือ
คณะ รรม ารที่ได้รับ าร ตงตั้งใ ้ดา นิน าร ี่ย ับ ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐตามระ บียบ ระทร ง ารค ัง
าด้ ย ารจัดซื้อ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. . 2560 ะ
คณะ รรม าร า นดราคา าง
งาน อ ร้างที่ได้รับ ตงตั้งตามประ า คณะ รรม ารราคา าง
ะขึ้นทะ บียนผ้ประ อบ าร รื่อง ั ณฑ ะ ีธี าร
า นดราคา างงาน อ ร้าง ขององค ารบริ าร นตาบ คซอ
ดตามประ า องค ารบริ าร นตาบ คซอด ง ันที่ 5
ม ราคม 2562 (อ้างถึง นัง ือ ระทร ง ารค ัง ที่ ค 0402.5
/ 85 6 ันยายน 2561) ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110
) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
2)คาตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ือ ตั้ง
ตั้งไ ้ 300,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน จ้า น้าที่ผ้ปฎิบัต
ิงาน ือ ตั้งขององค ารบริ าร นตาบ คซอด มาชิ ภา
องค ารบริ าร นตาบ นาย องค ารบริ าร นตาบ
รณีครบ าระ รือ รณี ทนตา นงที่ าง ะ รณีคณะ
รรม าร ือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ือ ตั้งใ ม ชน คณะ รรม าร
ือ ตั้งประจาองค รป ครอง นท้องถิ่น ประธาน รรม าร ะ
รรม ารประจา น ย ือ ตั้งอนุ รรม าร รือบุคค ที่ได้รับ าร
ตงตั้งใ ้ช ย ือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผ้อาน ย าร ือ ตั้ง
ประจาองค รป ครอง นท้องถิ่น ป็นต้น
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)

รวม

2,303,500 บาท

รวม

698,000 บาท

จาน น

370,000 บาท

น้า : 9/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

คา ชาบ้าน

จาน น

228,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รวม

1,105,500 บาท

จาน น

50,000 บาท

พื่อ ป็นคา ชาบ้าน/คา ชาซื้อของพนั งาน นตาบ ผ้มี ิทธิ บิ
ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร นท้องถิ่น พ. . 2548
ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. . 2562 ผนงานบริ ารงาน
ทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
งินช ย
งินช ย

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร าร ึ าบุตรของพนั งาน น
ตาบ ผ้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น พ.
. 2541 ะที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ. . 2559 , นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522 ง ันที่ 9
ิง าคม 2559
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1)คา บี้ยประ ัน
พื่อจาย ป็นคา บี้ยประ ัน า รับรถยนต น างของของ
องค ารบริ าร นตาบ คซอด ผนงานบริ ารงานทั่
ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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2)คาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ

จาน น

450,500 บาท

จาน น

20,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ ชน คาจ้าง
มา รงงานทาของ คาจ้างที่ปรึ า คาจ้างออ บบ คารับรอง
บบ คาจ้างปรับปรุงโด มน website คาจ้าง มาทาค าม ะอาด
ภายใน านั งาน คาถาย อ าร ข้า ม อ าร คา าจัด ิ่งปฏิ
ใน านั งาน คาจ้าง มาด น าธารณะองค ารบริ าร น
ตาบ คซอด คาจ้าง มา าร จข้อม จาน น ุนัข/ ม ะคา
บริ ารอื่นๆ ที่จา ป็น ฯ ฯ
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
3)รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารอื่นๆ
พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาจัดทาป้ายชื่อป้ายประชา ัมพันธ
ตางๆ ป้ายอื่นๆที่ไมมี ั ณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง คาจัดทา อ าร
ประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพ คาติดตั้ง
ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯ ฯ
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)

น้า : 11/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร

จาน น

10,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

1. คารับรอง ตั้งไ ้ 5,000บาท พื่อ บิ จาย ป็นคารับรองต้อน
รับบุคค รือคณะบุคค คาอา าร อา าร างพร้อม ครื่อง
ดื่ม คาของข ัญ คาพิมพ อ าร คาใช้จายที่ ี่ย นื่อง ับ าร
ี้ยงรับรอง ะ
คาใช้จายที่จา ป็น ี่ย ับ ารรับรองต้อนรับบุคค รือ ุม
บุคค รือคณะบุคค ที่มานิ ท งาน ตร จงาน รือ
ยี่ยมชม รือทั น ึ าดงาน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110
) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
2. คาใช้จายโครง าร ัน าคัญทางราช าร พิธีทาง า นา รัฐ
พิธี ราชพิธี
ตั้งไ ้ 5,000บาท พื่อ บิ จาย ป็นคาใช้จาย
งาน ัน าคัญของทางราช าร ชน ันปยม าราช ัน ฉ ิมพระ
ชนมพรร า
งานพิธี ราชพิธี ตางๆ ะจัดงานใน ัน าคัญตางๆของทาง
ราช าร ะ คาชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ะพ งมา า
า รับพิธี าร าคัญตางๆ ตาม าระ ะโอ า ที่จา ป็น ะที่มี
ค าม าคัญ ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา งทะ บียนตางๆ
ะคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนาของคณะผ้บริ าร พนั งาน นตาบ
จ้าง ะ มาชิ ภาองค ารบริ าร นตาบ ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ป็นไป
ตาม ั ณฑของระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ. . 2559
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คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนา

จาน น

70,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งทะ บียนใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนาของคณะผ้
บริ าร พนั งาน นตาบ
จ้าง ะ มาชิ ภาองค าร
บริ าร นตาบ ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ าร
ทั่ ไป (00111) ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคา
ใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ. . 2557
โครง ารบริ ารจัด ารขยะ
พื่อ บิ จาย ป็นคาป้ายประชา ัมพันธรณรงคคัด ย ขยะจา ต้น
ทาง คา ั ดุอุป รณตางๆ ะคาใช้จายอื่นๆ
ผนงานบริ าร
งานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111) ) ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน
ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
นท้องถิ่น พ. . 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ. . 2561 – 2565
) น้า 89 าดับที่ 18
โครง าร ือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ะ มาชิ ท้องถิ่นขององค าร
บริ าร นตาบ คซอด
พื่อ ป็นคาใช้จาย ั ดุอุป รณ คาป้ายประชา ัมพันธ ฯ ฯ ใน าร
ือ ตั้งนาย องค ารบริ าร นตาบ ะ มาชิ ภาองค าร
บริ าร นตาบ รณีครบ าระ รือ รณี ทนตา นงที่ าง
ะ รณีคณะ รรม าร ือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ือ ตั้งใ ม ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ป็นไป
ตาม ระทร งม าดไทย าด้ ย ิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2541 ข้อ 4 ะระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บ
รั า งิน ะ ารตร จ งิน
ขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2547 ข้อ 4 ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 89 าดับที่ 16
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โครง าร ัน ฉ ิมพระชนมพรร าของ ถาบันพระม า ัตริย

จาน น

30,000 บาท

โครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริของพระบาท ม ด็จพระ จ้าของ จาน น
ั ะพระราช า นียของพระบาท ม ด็จพระนาง จ้าฯ

15,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ัน ฉ ิมพระ
ชนมพรร าของพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ั ฯ ม ด็จพระนาง
จ้าพระบรม
ราชินีฯ ะพระบรม ง านุ ง ผนงานบริ ารงานทั่
ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ป็นไปตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
. 2561 – 2565) น้า 86 าดับที่ 5

พื่อ บิ จาย ิจ รรมตามโครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริของ
พระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ั ภมิพ อดุ ย ดช ะพระราช
า นียของ ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน ีฬา
ขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 – 2565) น้า 88 าดับที่ 14
คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาบารุง รือรั าซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ พื่อ บิ จายคาบารุงรั า ะซอม ซม
ทรัพย ิน ชน ครื่องปรับอา า ชุดคอมพิ ตอร ครื่อง
พริน ตอร ครื่องพน มอ ค ัน คาบารุงรั า รือซอม ซมรถ
ยนต น างที่อยในค ามรับผิดชอบของ านั ป ัดองค าร
บริ าร นตาบ ะทรัพย ินตางๆที่อยในค ามรับผิดชอบ
ของ านั ป ัด ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ าร
ทั่ ไป(00111)

จาน น

80,000 บาท
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ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

รวม

235,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ระดา พิมพ
งาน ระดา ถาย อ าร ฟ้ม ปา า ดิน อ ซองขา
ครุฑ น้ายา บคาผิด ด ียบ ็คซีน มุดนัม บอร ซอง
น้าตา ระดา ารด ี า ตรายาง น้าดื่มบริ าร ฯ ฯ
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111
) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2
/ 1095 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปขององค รป ครอง นท้องถิ่น
ั ดุงานบ้านงานครั
พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ปรง ไม้ าด ไม้ถ
พื้น บ ผงซั ฟอ น้ายาขัด ้องน้า น้ายา ้างจาน น้ายาทา
ค าม ะอาด ม้อ ระทะ ถ้ ยชาม ้ น้า โองน้า น้าดื่ม ฯ ฯ
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น
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ั ดุยานพา นะ ะขน ง

จาน น

30,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา ั ดุยานพา นะ ะขน
ง ชน ไขค ง ประ จ ม รง คีม ็อค ็อคพ งมา ัย ยางรถ
ยนต ฟ ม รอง ง พ า ายไม บาะรถยนต พ ง
มา ัย บต ตอรี่ ระจ มองข้างรถยนต ม้อน้า บร ครัช ครื่อง
ยนต(อะไ ) ้อ ฯ ฯ ของรถยนตที่อยในค ามรับผิดชอบของ
านั ป ัดองค ารบริ าร นตาบ ผนงานบริ ารงานทั่
ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 28 พ.ค. 64
รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง นท้องถิ่น
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อจาย ป็น คาจัดซื้อ
ุงต้ม คาจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พ ิง น้ามัน
ดี ซ น้ามัน บนซิน น้ามัน อ ื่น น้ามัน ครื่อง น้ามัน
ียร า รับรถยนต น าง า รับ ครื่องตัด ญ้า ครื่องพน
มอ ค ัน ะ า รับ ครื่องยนตที่ใช้น้ามัน ชื้อ พ ิงตางๆที่อย
ในค ามรับผิดชอบของ านั ป ัดองค ารบริ าร นตาบ ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น
ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน ผน CD รือจาน
บันทึ ข้อม ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร ป้น
พิมพ มา ะอื่น ๆ ที่ ี่ย ข้อง ับคอมพิ ตอร ผน
งานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095
. 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค ร นท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

265,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

1) คา ระ ไฟฟ้าที่ทา ารองค ารบริ าร นตาบ คซอด ป็น
งิน 150,000 บาท พื่อ บิ จาย ป็นคา ระ ไฟฟ้าที่ทา าร
องค ารบริ าร นตาบ คซอด ะที่ าธารณะที่อยในค ามรับ
ผิดชอบองค ารบริ าร นตาบ คซอด
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)
งานบริ ารทั่ ไป (00111)
คาบริ ารโทร ัพท
พื่อ บิ จาย ป็นคาโทร ัพทพื้นฐานใน านั งาน คาโทร ัพท
ค ื่อนที่ ฯ ฯ ะใ ้ มายค ามร มถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง า ะคาใช้จายที่ ิดขึ้น
ี่ย ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา คา ชา ครื่อง คา ชา ข มาย
โทร ัพท คาบารุงรั า าย ผนงานบริ ารงาน
ทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม
พื่อ บิ จาย ป็นคาโทรภาพ(โทร าร) คา ิทยุ ื่อ าร คาใช้จาย
ี่ย ับ ารใช้บริ ารระบบอิน ตอร น็ต ะคา ื่อ าร
อื่นๆ ชน คา ค บิ ที ี คา ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็น
ต้น ะใ ้ มายร มถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง า
ะคาใช้จายที่
ิดขึ้น ี่ย ับ ารใช้บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ (1ครั้งตอ
ป) ฯ ฯ ผนงานบริ ารงานทั่ ไป(00110) งานบริ ารทั่
ไป (00111)
คา ชาพื้นที่ ็บไซต ะคาธรรม นียมที่ ี่ย ข้อง
พื่อ บิ จาย ป็นคา ชาพื้นที่ ็ปไซด ะคาธรรม นียมที่ ี่ย
ข้อง (ระบบ CLOUD ,HOSTING) ผนงานบริ ารงานทั่
ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

33,500 บาท

รวม

33,500 บาท

จาน น

3,500 บาท

จาน น

30,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อต้

็ ็บ อ าร

พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อต้ ็ ็บ อ ารจาน น 1 ต้ ๆ
ะ 3,500.- บาท มีราย ะ อียดคุณ ั ณะ ฉพาะดังนี้
1.ขนาด 91.4x30.5x175.4 ซม./ต้
2.ชอง ็บ ฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง ผน ั้นพ า ติ ข็ง ดึงออ ได้
3.มี ้อ ื่อน 4 ้อ
ผนงานบริ ารทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ป็น
ไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น ะจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม ผ บบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไมน้อย า 19 นิ้ )
พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม
ผ จาน น 1 ครื่อง คุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มี น ยประม ผ าง(CPU) ไมน้อย า 6 น
ั (6 Core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย า
3.0 GHz ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ค าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
2. น ยประม ผ าง(CPU) มี น ยประม ผ าง ป็น
บบ Cache Memoryร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาด
ไมน้อย า 12 MB
3.มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) ป็น ผง งจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผง งจร ั ที่มี น ย
ค ามจาขนาดไมน้อย า 2GB รือ
2) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ผ าง บบ Grapfics Processing Unit ที่ ามารถ
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ใช้ น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย า 2 GB
รือ
3) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช้
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย า
า 2GB
4.มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า ขนาดไม
น้อย า 8 GB
5.มี น ยจัด ็บข้อม ชนิด SATA รือดี า ขนาดค ามจุไม
น้อย า 2 TB รือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดค ามจุไมน้อย า 480 GB จาน น 1 น ย
6.มี DVD-RW รือดี า จาน น 1 น ย
7.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network internetface) 10/100/1000 Bese-T รือ ดี
าจาน นไมน้อย า 1 ชอง
8.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมน้อย
า 3 ชอง
9.มี ป้นพิมพ ะ ม้า
10.มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะตาม ณฑราคา าง
ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะระบบ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563 ประ า ณ
ันที่ 12 ดือนพฤ ภาคม 2563

งบเงินอุดหนุน

รวม

38,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

38,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
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โครง าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย อื ประชาชนขององค ร
ป ครอง นท้องถิน่ (อุด นุนอา ภอ มือง รี ะ )

จาน น

20,000 บาท

โครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงาน ท า ประจาปของจัง ดั
จาน น
งาน ท า ปใ ม ี่ ผาไท รี ะ (อุด นุนอา ภอ มือง รี ะ )

15,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง
รี ะ นับ นุนตามโครง าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย
ือประชาชนขององค รป ครอง นท้องถิ่น (ตาม นัง ือ
อา ภอ มือง รี ะ ที่ 0023.7/ 782 ง ันที่ 7 มิ.ย.2564
) ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารทั่ ไป (00111
) ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 93 ข้อ 3

พื่อ บิ จาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง
รี ะ นับ นุนตามโครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงาน
ท า ประจาปของจัง ัดงาน ท า ปใ ม ี่ ผาไท
รี ะ (ตาม นัง ืออา ภอ มือง รี ะ ที่ 0118/ 695
ง ันที่ 24 พ.ค.2564) ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110
) งานบริ ารทั่ ไป (00111) ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
. 2561 – 2565) น้า 92 าดับที่ 2
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โครง าร นับ นุนงานรัฐพิธี (อุด นุนอา ภอ มือง รี ะ

)

จาน น

3,000 บาท

รวม

2,606,276 บาท

รวม

1,924,776 บาท

รวม

1,924,776 บาท

จาน น

1,544,640 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นท้องถิ่น
จาน น 4 อัตรา จาน น 12 ดือน ย ป็น ผ้อาน ย าร อง
ค ัง นั ิชา าร งิน ะบัญชี นั ิชา ารพั ดุ นั ิชา ารจัด ็บ
รายได้
งินประจาตา นง
จาน น

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อาน ย าร องค ัง อัตรา ดือน
ะ 3,500.- บาท 12 ดือน
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จาน น

322,536 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคาจ้างของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จาน น 2 อัตรา ตา นง ผ้ช ย จ้าพนั งาน าร งิน ะ
บัญชี ผ้ช ย จ้าพนั งานธุร าร จาน น 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จาน น

15,600 บาท

พื่อ บิ จาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง
รี ะ นับ นุนตามโครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงานรัฐ
พิธี รือ ิจ รรมตามนโยบายรัฐบา
(ตาม นัง ืออา ภอ มือง รี ะ ที่ 0118/ 695 ง ันที่ 24
พ.ค.2564) ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110)งานบริ ารทั่
ไป (00111) ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด
นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 2565) น้า 92 าดับที่ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา ใ ้ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จาน น 2 อัตรา ตา นง ผ้ช ย จ้าพนั งาน าร งิน ะ
บัญชี ผ้ช ย จ้าพนั งานธุร าร จาน น 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

614,500 บาท

รวม

120,000 บาท

จาน น

120,000 บาท

รวม

383,000 บาท

คาจ้าง มาทาระบบ ะปรับปรุง ผนที่ภา ี

จาน น

200,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาทาระบบ ะปรับปรุง ผนที่ภา ี
คาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ

จาน น

103,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
พื่อ ป็นคา ชาบ้าน/คา ชาซื้อของพนั งาน นตาบ ผ้มี ิทธิ บิ
ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร นท้องถิ่น พ. . 2548 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ. . 2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ ะคาจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1)คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนา

พื่อจาย ป็นคา งทะ บียนใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนาของ
พนั งาน นตาบ
จ้าง ฯ ฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557
2)คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช จาน น
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา งทะ บียนตางๆ ะคาใช้
จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน น ตาบ จ้าง ป็นไปตาม ั ณฑของระ บียบ
ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร ดินทางไปไปราช าร
ของ จ้า น้าที่ ท้องถิ่นพ. . 2559
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ คาบารุงรั า ะซอม ซม ชุดคอมพิ ตอร ครื่อง
พริน ตอร ะทรัพย ินตางๆที่อยในค ามรับผิดชอบของ องค ัง

20,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

110,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ระดา พิมพ
งาน ระดา ถาย อ าร ฟ้ม ปา า ดิน อ ซองขา
ครุฑ คาผิด ด ียบ ็คซีน มุดนัม บอร ซองน้าตา ระดา
ารด ี า ตรายาง มุดบัญชีตางๆ ฯ ฯ ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ 1095 28 พ.ค
. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายรายจายประจาปขององค รป ครอง นท้องถิ่น
ั ดุคอมพิ ตอร
จาน น

50,000 บาท

ั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน ผน CD รือจาน
บันทึ ข้อม โปร รม ต ับ มึ ะอื่น ๆ ที่ ี่ย ข้อง
ับ คอมพิ ตอร ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปขององค ร นท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปร ณีย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปร ณีย คาซื้อด งตราไปร ณียา ร คา
ธนาณัติ คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน ารค ัง
ภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ (GFMIS) ฯ ฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,500 บาท

จาน น

1,500 บาท

รวม

67,000 บาท

รวม

67,000 บาท

จาน น

22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
(1)คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอรโน้ตบุค า รับงานประม ผ
พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอรโน้ตบุ า รับงาน
ประม ผ จาน น 1 ครื่อง โดยมีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มี น ยประม ผ าง(CPU) ไมน้อย า 4 น
ั (4 Core)จาน น 1 น ย โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1)ใน รณีที่มี น ยค ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน ขนาดไมน้อย า 4 MB ต้อง
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มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย า 2.3 GHz ะมี
น ยประม ผ ด้าน ราฟ (Graphics Processing
Unit) ไมน้อย า 10 น รือ
2)ใน รณีที่มี น ยค ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน ขนาดไมน้อย า 6 MB ต้อง
มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย า 1.8 GHz ะมี
ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ค าม
ามารถใน ารประม ผ ง
2.มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า ขนาดไม
น้อย า 8 GB
3.มี น ยจัด ็บข้อม ชนิด SATA รือดี า ขนาดค ามจุไม
น้อย า 1 TB รือ ชนิด Solid Stata Drive ขนาด
ค ามจุไมน้อย า 250 GB จาน น 1 น ย
4.มีจอภาพที่รองรับค าม ะ อียดไมน้อย า 1,366x768 Pixel
ะมีขนาดไมน้อย า 12 นิ้
5.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมน้อย
า 3 ชอง
6.มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จาน นไมน้อย า 1
ชอง
7.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network internetface) 10/100/1000 Bese-T รือ ดี
าจาน นไมน้อย
า 1 ชอง
8. ามารถใช้งานได้ไมน้อย า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g ,n ,ac)
ะ Bluetooth
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารงานค ัง (00113)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะตาม ณฑราคา าง
ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะระบบ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563 ประ า ณ
ันที่ 12 ดือนพฤ ภาคม 2563

น้า : 23/73
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คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม ผ บบที่ 2(จอ
ภาพขนาดไมน้อย า 19 นิ้ )
พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับงานประม
ผ จาน น 1 ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มี น ยประม ผ าง(CPU) ไมน้อย า 6 น
ั (6 Core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย า
3.0 GHz ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ค าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
2. น ยประม ผ าง(CPU) มี น ยประม ผ าง ป็น
บบ Cache Memoryร มในระดับ (Level) ดีย ัน ขนาด
ไมน้อย า 12 MB
3.มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) ป็น ผง งจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผง งจร ั ที่มี น ย
ค ามจาขนาดไมน้อย า 2GB รือ
2) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ผ าง บบ Grapfics Processing Unit ที่
ามารถใช้ น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย
า 2 GB รือ
3) มี น ยประม ผ พื่อ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช้
น ยค ามจา ั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย า
า 2GB
4.มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า ขนาดไม
น้อย า 8 GB
5.มี น ยจัด ็บข้อม ชนิด SATA รือดี า ขนาดค ามจุไม
น้อย า 2 TB รือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดค ามจุไมน้อย า 480 GB จาน น 1 น ย
6.มี DVD-RW รือดี า จาน น 1 น ย
7.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network internetface) 10/100/1000 Bese-T รือ ดี
าจาน นไมน้อย า 1 ชอง
8.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า ไมน้อย

จาน น

30,000 บาท
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า 3 ชอง
9.มี ป้นพิมพ ะ ม้า
10.มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารงานค ัง (00113)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะตาม ณฑราคา าง
ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะระบบ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563 ประ า ณ ัน
ที่ 12 ดือนพฤ ภาคม 2563

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา ชนิด Network บบ จาน น
ที่ 2 (38 น้า/นาที)

15,000 บาท

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา
ดา ชนิด Network บบที่ 2 (38 น้า/นาที)
จาน น 1 ครื่อง โดยมีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมน้อย า 1,200x1,200 dpi
2.มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมน้อย า 38
น้าตอนาที (ppm)
3. ามารถพิมพ อ าร ับ น้าอัตโนมัติได้
4.มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมน้อย า 256 MB
5.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
น้อย า 1 ชอง
6.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดี า จาน นไมน้อย า
1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEE 802.11b,g,n) ได้
7.มีถาดใ ระดา ได้ไมน้อย า 250 ผน
8. ามารถใช้งานได้ ับ A 4 , Letter, Legal ะ Custom
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานบริ ารงานค ัง (00113)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะตาม ณฑราคา าง
ะคุณ ั ณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ะระบบ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563 ประ า ณ ัน
ที่ 12 ดือนพฤ ภาคม 2563

น้า : 26/73

น้า : 27/73
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จาน น

180,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ จาน น 12
ดือน จาน น 1 อัตรา ได้ นั ิชา ารตร จ อบภายใน
ผนงานบริ ารงานทั่ ไป (00110) งานค บคุมภายใน ะ าร
ตร จ อบภายใน (00114)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อ ป็นคาตอบ ทนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน (อป
พร.) ผ้ได้รับคา ั่ง ตงตั้งช ย นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่จา ผ้
บริ ารท้องถิ่น งนั้น ะ งพื้นที่อื่นที่ไป นับ นุน ารปฏิบัติ
น้าที่ตามคาร้องขอจา ผ้บริ ารท้องถิ่น งนั้น า รับอัตราคา
ใช้จายใ ้ ป็นไปตามอัตราคาใช้จายที่ า นดไ ้ตามระ บียบคณะ
รรม ารป้อง ัน ะ
บรร ทา าธารณภัย งชาติ าด้ ยคาใช้จายของอา า มัครใน
ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย พ. . 2560
ผนงานรั าค าม งบภายใน (00120) งานป้อง ันภัย ะ
บรร ทา าธารณภัย (00123)
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ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารด ค บคุมไฟป่า ะป้อง ัน ารบุ รุ ตัดไม้ทา ายป่า
พื่อ บิ จาย ป็นคาใช้จายโครง ารด ค บคุมไฟฟ้า ะป้อง ัน
ารบุ รุ ตัดไม้ทา าย ผนงานรั าค าม งบภายใน (00120)
งานป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน ะระงับอัคคีภัย (00123) ป็นไป
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557 ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ. . 2561–2565) น้า 83 าดับที่ 3
โครง ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย
พื่อ บิ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมฝึ
อบรม ทบท น ารซ้อมดับ พ ิง ะระงับอัคคีภัย ารค บคุม
ป่า ของ จ้า น้าที่ ะ มาชิ อปพร. ตามโครง ารป้อง ัน ะ
บรร ทา าธารณภัย ผนงานรั าค าม งบภายใน (00120
) งานป้อง ันภัย ะ
บรร ทา าธารณภัย (00123) ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
. . 2561–2565) น้า 83 าดับที่ 2
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โครง ารป้อง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนในช ง ท า ัน ยุด
ประจาป

จาน น

70,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อ บิ จายตามโครง าร ารป้อง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนใน
ช ง ท า าคัญตาง ๆ ชน ันขึ้นปใ ม ัน ง รานต ป็น
ต้น พื่อ ป็นคา ั ดุอุป รณ คาตอบ ทน อปพร. (อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพ รือนใน ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัยตาม
ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ)ตาม นัง ืออา ภอ มือง รี ะ ด นมา ที่ 0023.6
/ 109 ง ันที่ 5 ุมภาพันธ 2561 รื่องระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ย าร บิ คาใช้จายใ ้ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพ รือนขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2560
ะคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ได้ คา บี้ย ี้ยง คา
พา นะ จ้า น้าที่ ะอา า มัครผ้ปฏิบัติ น้าที่ดัง า ตาม
ั ณฑของระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2559 ผนงาน
รั าค าม งบภายใน (00120) งานป้อง ันภัย ะบรร ทา
าธารณภัย (00123) ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561–2565
) น้า 83 าดับที่ 1
ค่าวัสดุ
ั ดุ ครื่องดับ พ ิง
พื่อ บิ จาย ป็นคา าร คมี ะคาบรรจุ าร คมี า รับ ครื่องดับ
พ ิง ถังดับ พ ิง บอ ับ พ ิง า ดับ พ ิง ( ชื่อมตอ ับรถ
ดับ พ ิง) ทอ าย ง ายดับ พ ิง อุป รณดับไฟป่า( ชน าย
ฉีด, ถัง,ไม้ตบไฟ) ฯ ฯ
ผนงานรั าค าม งบภาย
ใน (00120) งานป้อง ันภัย ะบรร ทา าธารณภัย (00123
) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ องค รป ครอง
นท้องถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

รวม

4,497,124 บาท

รวม

1,875,800 บาท

รวม

1,875,800 บาท

จาน น

1,305,000 บาท

จาน น

42,000 บาท

1) งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นตาบ (220100) ตั้ง
ไ ้ 725,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน
ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ จาน น 12 ดือน จาน น 2
อัตรา ได้ ผ้อาน ย าร อง าร ึ า า นา ะ
ัฒนธรรม ะนั ิชา าร ึ า ผนงาน าร ึ า (00210
) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
2) งิน ดือน า รับข้าราช ารครผ้ด ด็ ตั้งไ ้ 580,000
บาท พื่อ บิ จาย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุงครผ้ด
ด็ จาน น 2 อัตรา จาน น 12 ดือน งินอุด นุนทั่ ไป
า นด ัตถุประ งคจา รม ง ริม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211) ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่องซั ซ้อม
น ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ. . 2565 ของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อาน ย าร อง าร
ึ า า นา ะ ัฒนธรรม อัตรา ดือน ะ 3,500.- บาท
จาน น 12 ดือน ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป
ี่ย ับ าร ึ า (00211)
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งิน ิทยฐานะ

จาน น

42,000 บาท

จาน น

486,800 บาท

งิน ิทยฐานะ า รับข้าราช ารครผ้ด ด็
ตั้งไ ้ 42,000
บาท พื่อ บิ จาย ป็น งิน
ิทยฐานะชานาญ าร า รับข้าราช ารครผ้ด ด็ คน
ะ 3,500 บาท ตอ ดือน จาน น 12 ดือน จาน น 1 อัตรา
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
1) คาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตั้งไ ้ 350,000
บาท พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคาจ้างใ ้ พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ ตา นง ผ้ช ยครผ้ด ด็ นยพัฒนา ด็ ็
ตาบ คซอด จาน น 2 อัตรา จาน น 12 ดือน
ผนงาน
าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
2) คาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ งินอุด นุนทั่ ไป า นด
ัตถุประ งคจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตั้งไ ้
136,800 บาท พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคาจ้างใ ้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ช ยครผ้ด
ด็ นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ คซอด จาน น 1
อัตรา จาน น 12 ดือน
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/
3749 ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง
นท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

รวม

1,161,324 บาท

รวม

112,000 บาท

จาน น

102,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

227,000 บาท

จาน น

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน/ ชาซื้อของ
พนั งาน นตาบ ผ้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย
าด้ ยคา ชาบ้านของข้าราช าร นท้องถิ่น
พ. . 2548 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. . 2562 ผน
งาน าร ึ า (00210)
งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
งินช ย
งินช ย

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ จ้างประจา

พื่อ บิ จาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าข้าราช าร รือพนั งาน
นตาบ รือ จ้างผ้มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตร
ของพนั งาน นท้องถิ่น พ. . 2541 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) พ. . 2559 , นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3
/ 4522 ง ันที่ 9 ิง าคม 2559
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ
พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาผ้ด ด็ ปฐม ัย นยพัฒนา ด็ ็
ตาบ คซอด รือ นยอบรม ด็ อน ณฑ ัดบ้านคซอด ผน
งาน าร ึ า (00210)
งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
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คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ

จาน น

16,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช จาน น
อาณาจั ร

50,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นจ้าง มาจัดทาป้าย ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ
ะคาใช้จายบริ ารอื่นๆ ผนงาน าร ึ า (00210
) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1. คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนา
พื่อจาย ป็นคา งทะ บียนใน ารฝึ อบบรม
ะ ัมมนาของพนั งาน นตาบ
จ้าง ฯ ฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557 ผน
งาน าร ึ า (00210)
งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา งทะ บียน
ตางๆ ะคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนาของพนั งาน นตาบ
จ้าง ป็นไปตาม ั
ณฑของระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2559
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
คาบารุงรั า ะซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ ป็นคาบารุงรั า ะซอม ซมชุดคอมพิ ตอร
ครื่องพริน ตอร ครื่องปรับอา า ะทรัพย ินตางๆที่อยใน
ค ามรับผิดชอบของ อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)

จาน น

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

รวม

814,324 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

754,324 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ
ชน ระดา พิมพงาน ระดา ถาย
อ าร ฟ้ม ปา า ดิน อ ซองขา ครุฑ ด ียบ ค็
ซีน มุดนัม บอร ซองน้าตา ระดา ารด ี า ตรายาง น้า
ดื่มบริ าร ฯ ฯ
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ั ดุงานบ้านงานครั
ย ป็น
1) ั ดุงานบ้านงานครั ตั้งไ ้ 30,000บาท พื่อ บิ จาย ป็นคา
ใช้จาย ั ดุงานบ้านงานครั ชนไม้ าด ไม้ถพื้น บ ผงซั
ฟอ น้ายาทาค าม ะอาด ม้อ ระทะ ช้อน ตา าย
ยาง ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง น้ายาฆา ชื้อ ถัง า ะมัง ถ้ ย
ชาม ้ น้า น้าดื่ม ถุงขยะ ที่นอน ด็ ปฐม ัย ฯ ฯ พื่อใช้ใน อง
าร ึ าฯ ะ นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ คซอด ผนงาน าร
ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น
2) อา าร ริม (นม) ตั้งไ ้724,324บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ
อา าร ริม (นม) า รับนั รียน ตั้ง ตชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม
ึ าปที่ 6 ใ ้ ับ
1. โรง รียนบ้านคซอด ตั้งไ ้ 212,698.20 บาท พื่อ บิ จาย
ป็นคาอา าร ริม(นม) ใ ้ ับนั รียนชั้น
ชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 111 คน
อัตราคน ะ 7.37 บาท จาน น 260 ัน
2. โรง รียนบ้าน าะ ตั้งไ ้ 208,865.80 บาท พื่อ บิ จาย
ป็นคาอา าร ริม(นม)ใ ้ ับนั รียนชั้นอนุบา

น้า : 35/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ถึงชั้นประถม ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10
มิถุนายน 2564 จาน น 109 คน อัตราคน ะ 7.37
บาท จาน น 260 ัน
3. โรง รียนบ้าน ปือย ตั้งไ ้ 226,111.60 บาท พื่อ บิ จาย ป็น
คาอา าร ริม(นม)ใ ้ ับนั รียนชั้นอนุบา
ถึงชั้นประถม ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10
มิถุนายน 2564 จาน น 118 คนอัตราคน ะ 7.37 บาท
จาน น 260 ัน
4. นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ คซอด ตั้งไ ้ 53,654.00
บาท พื่อ บิ จาย ป็นคาอา าร ริม(นม) ใ ้ ับ ด็ ปฐม ัย โดย
ใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 28
คน อัตราคน ะ 7.37 บาท จาน น 260 ัน
5. นยอบรม ด็ อน ณฑใน ัดบ้านคซอด ตั้งไ ้ 22,994.40
บาท พื่อ บิ จาย ป็นคาอา าร ริม(นม) ใ ้ ับ
ด็ ปฐม ัย โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564
จาน น 12 คน อัตราคน ะ 7.37 บาท จาน น 260 ัน
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211) ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565
) น้า 71 าดับที่ 3
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะ นัง ือ ระทร งม าด
ไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น

ั ดุคอมพิ ตอร

จาน น

30,000 บาท
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พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ ั ดุ
คอมพิ ตอร ชน ผน CD
โปร รม ม้า คียบอรด อุป รณบันทึ ข้อม ต ับผง มึ
า รับ ครื่องพิมพ ะอื่นๆ ที่ ี่ย ข้อง ับคอมพิ ตอร ผน
งาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

8,000 บาท

จาน น

8,000 บาท

รวม

40,400 บาท

พื่อจาย ป็น พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับ
นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ คซอด ผนงาน าร ึ า (00210
) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร ึ า (00211)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

40,400 บาท

น(ราคาร มคาติดตั้ง) ขนาด จาน น

32,400 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า บบ ย
ไมน้อย า 24,000 บีทีย

พื่อ บิ จาย ป็นคา ครื่องปรับอา า บบ ย น(ราคาร มคา
ติดตั้ง) ขนาด
ไมน้อย า 24,000 บีทีย บบตั้งพื้น รือ บบ ข น จาน น 1
ครื่อง คุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมตา า 24,000 บีทีย
2.ราคาที่ า นด ป็นราคาที่ร มคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา า ที่มี่ค าม ามารถใน ารทาค าม ย็น ขนาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้ร้บ ารรับรองมาตรฐาน
ผ ิตภัณฑอุต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟ บอร 5
4.ต้อง ป็น ครื่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง
น ย งค าม ย็น ะ น ยระบายค ามร้อนจา โรงงาน
ดีย ัน
5.มีค าม น ง า ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา า ขนาดอื่น ๆ (นอ จา ข้อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาด้านราคา ้ พื่อ ป็น าร
ประ ยัดพ ังงานค รพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า ที่มีคา
ประ ิทธิภาพพ ังงานตามฤด า (SEER) ง า
7. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา า
(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอุป รณ ดังนี้ ิตซ 1
ตั ทอทอง ดงไป ับ ุ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา
ไม ิน 15 มตร
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ ดือน ธัน าคม 2563
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คาจัดซื้อต้ ็อค อร 18 ชอง
พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อต้ ็อค อร 18 ชอง
ใ ้ ับ นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ คซอด จาน น 1 ต้ คุณ ั ณะพื้น
ฐานมีดังนี้
1.มีมือจับชนิดฝง
2.คุณ มบัติตามมาตรฐานผ ิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น
ะจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

จาน น

8,000 บาท

รวม

1,419,600 บาท
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เงินอุดหนุน
งินอุด นุน นราช าร

รวม

1,419,600 บาท
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โครง าร นับ นุนอา าร าง ัน า รับ ด็
อุด นุนโรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร ึ าขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.)
ตั้งไ ้ 1,419,600 บาท พื่อ ป็นคา นับ นุนอา าร าง นั ดังนี้
1. โรง รียนบ้านคซอด ตั้งไ ้ 466,200 บาท พื่อ บิ จาย ป็นคา
นับ นุนอา าร าง ันใ ้ ับนั รียนชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม
ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564
จาน น 111 คน อัตราคน ะ 21 บาท
จาน น 200 ัน
2. โรง รียนบ้าน าะ ตั้งไ ้ 457,800 บาท พื่อ บิ จาย ป็น
คา นับ นุนอา าร าง ันใ ้ ับนั รียน
ชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 109 คน
อัตราคน ะ 21 บาท จาน น 200 ัน
3. โรง รียนบ้าน ปือย ตั้งไ ้ 495,600 บาท พื่อ บิ จาย
ป็นคา นับ นุนอา าร าง ันใ ้ ับ
นั รียนชั้นอนุบา ถึงชั้นประถม ึ าปที่ 6 โดยใช้ข้อม ด็
ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 118 คน
อัตราคน ะ 21 บาท จาน น 200 ัน
ผนงาน าร ึ า (00210) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ าร
ึ า (00211)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะ นัง ือ ระทร งม าด
ไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะระ บียบ
าด้ ย ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ. . 2563

จาน น

1,419,600 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

293,010 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

225,620 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

225,620 บาท

จาน น

20,400 บาท

จาน น

47,600 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร นับ นุนคาจัด าร รียน าร อน (ราย ั ) นยพัฒนา ด็
็ อน ณฑใน ัดบ้านคซอด
พื่อ บิ จาย ป็นคา นับ นุนคาจัด าร รียน าร อน โดยใช้
ข้อม ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 12 คน อัตรา
ะ 1,700 บาท ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565
) น้า 72 ข้อ 7
โครง าร นับ นุนคาจัด าร รียน าร อน(ราย ั ) นยพัฒนา ด็
็ อบต.คซอด
พื่อ บิ จาย นับ นุนคาจัด าร รียน าร อน โดยใช้ข้อม ด็
ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 28 คน อัตราคน
ะ 1,700.-บาท ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565
) น้า 72 ข้อ 7
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร ึ า า รับ นยพัฒนา จาน น
ด็ ็ ( พด.)จัด รร า รับ ด็ ปฐม ยั (อายุ 3-5 ป)ใน นยพัฒนา
ด็ ็

13,560 บาท

พื่อ บิ จายใ ้ ับ นยพัฒนา ด็ ็ ตาบ
ตาบ คซอด ดังนี้
1) คา นัง ือ รียน จาน น 12 คน อัตรา คน ะ 200.- บาท ป็น
งิน 2,400.-บาท
2) คาอุป รณ าร รียน จาน น 12 คน อัตราคน ะ 200
.-บาท ป็น งิน 2,400.-บาท
3) คา ครื่อง บบนั รียน จาน น 12 คน อัตราคน ะ 300
.-บาท ป็น งิน 3,600.-บาท
4) คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน จาน น 12 คน อัตราคน ะ 430
.- บาท ป็น 5,160.- บาท
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 71 ข้อ 4
ผนงาน าร ึ า (00210) งานระดับ อน ัย รียน ะประถม
ึ า (00212)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะ นัง ือ ระทร งม าด
ไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนอา าร าง ัน นยพัฒนา ด็ ็ อบต.คซอด
พื่อ บิ จายโครง าร นับ นุนอา าร าง ันใ ้ ับ ด็ ปฐม ัย
โดยใช้ข้อม ด็ ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2564 จาน น 28 คน
อัตราคน ะ 21 บาท จาน น 245 ัน
. . 2561 – 2565) น้า 71 ข้อ 5

ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ

จาน น

144,060 บาท

น้า : 43/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

67,390 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

67,390 บาท

จาน น

61,740 บาท

งินอุด นุน นราช าร
1)อุด นุน นับ นุนอา าร าง ัน นยอบรม ด็ อน ณฑใน ัด
บ้านคซอด
พื่อ บิ จาย นับ นุนอา าร าง ันใ ้ ับ ด็ ปฐม ัย นยอบรม
ด็ อน ณฑใน ัดบ้านคซอด โดยใช้ข้อม
ด็ ตั้ง ต ันที่ 10 มิถุนายน 2563 จาน น 12 คน อัตราคน
ะ 21 จาน น 245 ัน
ผนงาน าร ึ า (00210) งานระดับ อน ัย รียน ะประถม
ึ า (00212)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะ นัง ือ ระทร งม าด
ไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะระ บียบ
าด้ ย ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ. . 2563
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561 2565) น้า 96 าดับที่ 3

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

2)อุด นุน นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด าร ึ า า รับ นยพัฒนา จาน น
ด็ ็ ( พด.)จัด รร า รับ ด็ ปฐม ัย(3-5ป) นยอบรม ด็ อน
ณฑใน ัดบ้านคซอด
พื่อ บิ จาย นับ นุน
คาใช้จายใน ารจัด าร ึ า า รับ นยพัฒนา ด็ ็ ( พด.)จัด
รร า รับ ด็ ปฐม ัย(3-5 ป) นยอบรม ด็ อน ณฑ
ใน ัดบ้านคซอด ย ป็น
1) คา นัง ือ รียน จาน น 5 คน อัตรา คน ะ 200.- บาท ป็น
งิน 1,000.-บาท
2) คาอุป รณ าร รียน จาน น 5 คน อัตราคน ะ 200.-บาท ป็น
งิน 1,000.-บาท
3) คา ครื่อง บบนั รียน จาน น 5 คน อัตราคน ะ 300
.-บาท ป็น งิน 1,500.-บาท
4) คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน จาน น 5 คน อัตราคน ะ 430
.- บาท ป็น 2,150.- บาท
ผนงาน าร ึ า (00210) งานระดับ อน ัย รียน ะประถม
ึ า (00212)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะ นัง ือ ระทร งม าด
ไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749 ง ันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จาย
ประจาป พ. . 2565 ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะระ บียบ
าด้ ย ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ. . 2563
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561 2565) น้า 96 าดับที่ 2

น้า : 44/73

5,650 บาท

น้า : 45/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อ ป็นคาตอบ ทน ป็นคาป่ ย ารชด ชย ารงาน รือ าที่ ีย
ไปใ ้ อา า มัครบริบา ท้องถิ่นผ้ปฏิบัติ น้าที่
ใน ารด ผ้ งอายุที่มีภา ะพึ่งพิงใน ขตพื้นที่ของตน โดยอัตรา
คาตอบ ทน ะ ารจายคาตอบ ทนของอา า มัคร
บริบา ท้องถิ่นขององค รป ครอง นท้องถิ่น ใ ้ ป็นไปตาม ั
ณฑ งื่อนไข ะอัตราที่ ระทร งม าดไทย
า นด ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยอา า มัคร
บริบา ท้องถิ่นขององค รป ครอง นท้องถิ่น
ะ าร บิ คาใช้จาย พ. . 2562 , นัง ือ ระทร งม าดไทย า
ด้ ยอา า มัครบริบา ท้องถิ่นขององค รป ครอง
นท้องถิ่น ะ าร บิ คาใช้จายพ. . 2562 , นัง ือ ระทร ง
ม าดไทย ที่ มท 0819.2/ 3811 ง ันที่ 25 มิ.ย 62
ผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน
าธารณ ุขอื่น (00223)

รวม

454,000 บาท

รวม

239,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จาน น

144,000 บาท

น้า : 46/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ัน ะค บคุมโรคติดตอ ะโรคระบาด
พื่อ บิ จาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ัน ะค บคุมโรค
ติดตอ ะโรคระบาด ชน คาจ้างทาป้าย คาจัดซื้อ ั ดุ า รับ
โครง ารฯ ะคาใช้จายตางๆ ผนงาน าธารณ ุข (00220
) งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น (00223) ป็นไป
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขง ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะระ บียบ
ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จาย พื่อช ย ือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2560 ะที่
้ไข พิ่ม ติม1
ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ. . 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
น้า 18 าดับที่ 1
โครง าร ัต ป อดโรค คนป อดภัย จา โรคพิ ุนัขบ้า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ ัคซีนป้อง ันโรคพิ ุนัขบ้า ะ
ข็มฉีดยาพร้อมไซริงค ะคาใช้จายอื่นๆ ผนงาน าธารณ
ุข (00220) งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุข
อื่น (00223) ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ิธี าร
งบประมาณ ขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2541 ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3)พ. . 2543 , นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5/ 1082 ง ันที่ 10
ม ายน 2562
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 73 าดับ
ที่ 2

น้า : 47/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

โครง ารขอรับ าร นับ นุน ิจ รรมบริจาคโ ิตใ ้ ับ า าชาด จาน น
จัง ัด รี ะ ประจาป (อุด นุนอา ภอ มือง รี ะ )

15,000 บาท

ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็น คาจัดซื้อ ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร
พทย ชน ครื่อง ัดอุณ ภมิ (ปรอท ัดไข้) า ี ผ้าพัน ผ ยา
ะ ชภัณฑ อ ฮอ คมีภัณฑ น้ายาตางๆ ถุงมือ ทรายอะ
บท น้ายาพน มอ ค ัน าจัดยุง ค อรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค( บบใช้ครั้ง ดีย ทิ้ง) ฯ ฯ
ผน
งาน าธารณ ุข (00220) งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ
ุขอื่น (00223)
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค.64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น

งินอุด นุน นราช าร

พื่อ บิ จาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง
รี ะ นับ นุนตามโครง ารขอรับ าร นับ นุน ิจ รรม
บริจาคโ ิตใ ้ ับ า าชาดจัง ัด รี ะ
(ตาม นัง ืออา ภอ มือง รี ะ ที่ 0118/ 695 ง ันที่ 24
พ.ค.2564) ผนงาน าธารณ ุข (00220)
งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุขอื่น (00223) ป็นไป
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565
) น้า 94 าดับที่ 1

น้า : 48/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

จาน น

200,000 บาท

รวม

767,520 บาท

รวม

677,520 บาท

รวม

677,520 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

จาน น

409,320 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน น
ตาบ จาน น 12 ดือน จาน น 1 อัตรา ได้ ผ้อาน ย าร
อง ั ดิ าร ังคม ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
งินประจาตา นง

จาน น

42,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน า รับ ารดา นินงานตาม น
ทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข จาน น 10 มบ้าน ๆ
ะ 20,000.- บาท า รับดา นินงานตาม น โครง ารพระราช
ดาริด้าน าธารณ ุข อยางน้อย มบ้าน ะ 3 โครง าร โดยจัดทา
โครง าร นอขอรับงบประมาณจา องค รป ครอง นท้อง
ถิ่น ทั้งนี้ต้องผาน ารประชาคมของชุมชน/ มบ้าน ใ ้มีค าม
มาะ ม ับปญ า ะบริบทของพื้นชุมชน/ มบ้าน ผนงาน
าธารณ ุข (00220) งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ ุข
อื่น (00223) ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
. 2561 – 2565) น้า 94 าดับที่ 2
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อาน ย าร อง ั ดิ าร
ังคม อัตรา ดือน ะ 3,500.- บาท 12 ดือน ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)

น้า : 49/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคาจ้างของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตา นง ผ้ช ยนั พัฒนา
ชุมชน จาน น 1 คน จาน น 12 ดือน ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินช ย
งินช ย

จาน น

226,200 บาท

รวม

90,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จาน น

2,000 บาท

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ผ้
มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น พ. . 2541 ะ
ที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ. . 2559 , นัง ือ ระทร ง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522 ง ัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อ บิ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คาจ้าง มา รงงานทา
ของ คาจ้าง มา ขียนป้ายประชา ัมพันธตางๆ คา ้างฟ ม คา
อัดฟ ม ข้าป นัง ือ คาถาย อ าร ะคาบริ ารอื่นๆ ที่จา
ป็น ฯ ฯ ผนงาน ังคม ง คราะ (00230)
งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ (00231)
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รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1)คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนา

จาน น

พื่อจาย ป็นคา งทะ บียนใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนาของ
พนั งาน นตาบ
จ้าง ฯ ฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557 ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
2)คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ราช จาน น
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา งทะ บียนตางๆ ะคาใช้
จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน น ตาบ จ้าง ป็นไปตาม ั ณฑของระ บียบ
ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร ดินทางไปไปราช าร
ของ จ้า น้าที่ ท้องถิ่นพ. . 2559 ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230)งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ คาบารุงรั า ะซอม ซม ชุดคอมพิ ตอร ครื่อง
พริน ตอร ะทรัพย ินตางๆที่อยในค ามรับผิดชอบของ อง
ั ดิ าร ังคม
ผนงาน ังคม ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ
ังคม ง คราะ (00231)

10,000 บาท

10,000 บาท

3,000 บาท

น้า : 51/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

รวม

40,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ระดา พิมพ
งาน ระดา ถาย อ าร ฟ้ม ปา า ดิน อ ซองขา
ครุฑ
คาผิด ด ียบ ็คซีน มุดนัม บอร ซองน้าตา ระดา ารด
ี า ตรายาง น้าดื่มบริ าร ฯ ฯ ป็นไปตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 28 พ.ค. 64
รื่อง รป บบ ะ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)

ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ คอมพิ ตอร ชน ผน CD รือ
จานบันทึ ข้อม โปร รม ต ับ มึ ะอื่น ๆ ที่ ี่ย ข้อง ับ
คอมพิ ตอร ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง นท้องถิ่น ผนงาน ังคม
ง คราะ (00230) งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม
ง คราะ (00231)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

รวม

2,262,820 บาท

รวม

1,315,320 บาท

รวม

1,315,320 บาท

จาน น

1,107,360 บาท

จาน น

42,000 บาท

จาน น

153,960 บาท

จาน น

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ จาน น 12
ดือน จาน น 3 อัตรา ได้ ผ้อาน ย าร องชาง นายชาง
โยธา
จ้าพนั งาน ารประปา ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240
) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน(00241)
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อาน ย าร องชาง อัตรา ดือน
ะ 3,500 บาท จาน น 12 ดือน
ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน (00241)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคา
จ้างของพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ช ยนายชาง
โยธา จาน น 1 คน จาน น 12 ดือน ผนงาน ค ะ ะ
ชุมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะ
ชุมชน (00241)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา
ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ จาน น 1 คน ตา นง ผ้ช ยนาย
ชางโยธา มื่อร ม ับ งินคาจ้าง ้ ต้องไม ิน
13,285 บาท ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินช ย
งินช ย

รวม

827,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

437,000 บาท

จาน น

112,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นตาบ ผ้
มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น พ.
. 2541 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 3) พ. .2559,
นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/ 4522 ง ันที่ 9
ิง าคม 2559 ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ าร
งานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคค ภายนอ ชนคาจ้าง มา
คนงานทั่ ไป ขียนป้ายประชา ัมพันธตางๆ คาจ้าง มา บน้า คา
จ้าง มา รงงานฯ ฯ
า รับ ิจ ารประปา มบ้านที่อยในค ามรับผิดชอบองค าร
บริ าร นตาบ คซอด
ผนงาน ารพาณิชย (00330) งาน ิจ ารประปา (00332)
คาธรรม นียมตางๆ คารัง ัดที่ าธารณะ
พื่อ บิ จาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ คารัง ัดที่ าธารณะ คาจ้าง
มาบริ าร คาจ้าง มาจัดทาป้ายตางๆ คาจ้าง มา บ าม
มั ภาระตางๆ คาตร จ อบคุณภาพน้าประปา ฯ ฯ ผนงาน
ค ะ ะชุมชน (00240)
งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)
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รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1)คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ ัมมนา

จาน น

40,000 บาท

2)คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ะนอ ขต จาน น
ราชอาณาจั ร

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งทะ บียนใน ารฝึ อบรมพนั งาน น
ตาบ
จ้าง ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ าร
งานทั่ ไป
ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241) ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2557

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ี้ยง คาพา นะ
คา ชาที่พั คา งทะ บียนตางๆ ะคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน น
ตาบ
จ้าง ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่ ไป ี่ย ค ะ ะชุมชน
(00241) ป็นไปตาม ั ณฑของระ บียบ ระทร งม าดไทย า
ด้ ยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.
. 2559
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คาบารุงรั า ะซอม ซม

จาน น

165,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

พื่อ ป็นคาบารุง รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้งานได้ตาม
ป ติ (ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด นที่ ุด ที่มท 0808.2/ 1657 16 ร ฎาคม 2556, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1134 9 มิถุนายน 2558) ย ป็น
1) คาบารุงรั า ะซอม ซมครุภัณฑ
ตั้งไ ้ 165,000
บาท พื่อ บิ จาย ป็น
คาบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ได้ ครื่องคอมพิ ตอร จั รยานยนต ม้อ ป ง
ไฟฟ้า ครุภัณฑตางๆ ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240)
งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ระดา พิมพ
งาน ระดา ถาย อ าร ฟ้ม ็บ
อ าร ปา า ดิน อ ซองขา ครุฑ น้ายา บคาผิด ด
ียบ ็คซีน มุดนัม บอร ซองน้าตา ระดา ารด
ี า ตรายาง น้าดื่มบริ าร ฯ ฯ ผนงาน ค ะ ะ
ชุมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะ
ชุมชน (00241)
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ
พื่อ บิ จาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้า ชน บร อร ฟ
ระบอ อดไฟฟ้า บั า ต ตารท ตอร ายไฟ ิ่งโคมไฟ
ะอุป รณ
ะอุป รณที่ ี่ย ับงานไฟฟ้า ฯ ฯ ผนงาน ค ะ ะ
ชุมชน (00240)
งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)

น้า : 56/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ั ดุ อ ร้าง

จาน น

180,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา ั ดุ อ ร้าง ชน อิฐ ิน
ปน ทราย ็ ทอ ค . ยางมะตอย า ร็จรป ระบะผ ม
ปน จอบ พ ั้ ะ ครื่องมือ อ ร้าง ชน ฆ้อน ื่อย ตะป ฯ ฯ
ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน (00241)
ั ดุยานพา นะ ะขน ง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ชน โซ ตอร ยางใน ยางนอ ฯ ฯ
ของรถจั ยานยนตที่อยในค ามรับผิดชอบของ นโยธา
ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240)
งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะ
ชุมชน (00241)
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อ บิ จาย ป็นน้ามัน อ ื่นรถจั ยานยนต ผนงาน ค ะ ะ
ชุมชน(00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะ
ชุมชน(00241)
ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน ผน CD รือจาน
บันทึ ข้อม โปร รม ต ับ มึ ะอื่น ๆ ที่ ี่ย ข้อง
ับคอมพิ ตอร ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานบริ าร
งานทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน (00241)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

120,500 บาท

รวม

120,500 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

ครุภัณฑ อ ร้าง
คาจัดซื้อ ครื่องตัดคอน รีต
พื่อ บิ จาย ป็นคา ครื่องตัดคอน รีต
จาน น 1 ครื่อง คุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาดใบตัด 18-20 นิ้ มีไ ดนาตัด พ งมา ัยปรับระดับ ถัง
็บน้า ประ จไข
2.พ งมา ัยปรับระดับ บบ ีย พร้อมที่ ็อคระดับ
3.ถัง ็บน้า ขนาด 30 ิตร ถอดทาค าม ะอาดได้
4.ประ จไข
5.โครง ็ ครอบ ครื่องยนต
6. ครื่องยนตยนต บนซิน 9-13 รงม้า
ผนงาน ค ะ ะชุมชน(00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน(00241)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ะจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
คาจัดซื้อ ครื่อง ัดคอน รีต
พื่อ บิ จาย ป็นคา ครื่อง ัดคอน รีต จาน น 1 ครื่อง โดยมี
คุณ ั ณะพื้นฐานดังนี้
- า ังไฟฟ้า 1,510 w อัตรา ระ ท 1,450 ครั้ง/นาที
ผนงาน ค ะ ะชุมชน(00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน(00241)
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น ะจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

น้า : 58/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ครุภัณฑไฟฟ้า ะ ิทยุ
คาจัดซื้อ ครื่อง า นิดไฟฟ้า

จาน น

55,500 บาท

จาน น

15,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา ครื่อง า นิดไฟฟ้า จาน น 1 ครื่อง โดยมี
คุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาด 5 ิโ ัตตขึ้นไป ป็น ครื่องยนตดี ซ
2.ทุ ขนาดที่ า นด ป็นขนาด ิโ ัตตขั้นต่า
3.ราย ะ อียดประ อบ ครื่อง า นิดไฟฟ้า ต ะชุดมีดังนี้
- ผง ิทซ 1 อัน
- โ ตมิ ตอร 1 อัน
- อมมิ ตอร 1 อัน
- อดไฟ ง างพร้อมขั้ 1 ชุด
- ิตชปด- ปด อดไฟ 1 อัน
- คัต อาต 1 อัน
- ที่ ียบป ั๊ 2 จุด
- ฟรี ค นซีมิ ตอร 1 อัน ( า รับขนาด 10 ิโ ัตตขึ้นไป)
4.คุณ มบัติทาง ทคนิคทั่ ไป
- ไฟ AC 220 โ ต ชนิดย ดีย 50 ฮิรตซ า รับ ครื่อง
า นิดไฟฟ้าขนาดน้อย า 10 ิโ ัตต
- ไฟ AC 380/220 โ ต ขนิด 3 ย 4 าย รือ 220
โ ต ขนิด 3 ย 3 าย 50 ฮริตซ า รับ ครื่อง า นิด
ไฟฟ้า ขนาดไมน้อย า 10 ิโ ัตต
ผนงาน ค ะ ะชุมชน(00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน(00241) ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป
บบ ะ ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณราย
จายประจาปขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะจัดซื้อตาม
ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบ
ประมาณ ดือน ธัน าคม 2563

ครุภัณฑ าร จ
คาจัดซื้อ ครื่อง ัดระยะ
พื่อ บิ จาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ัดระยะ โดยมีคุณ ั ณะพื้น

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

ฐานดังนี้
- ซอร ัดระยะ150ม. GLM150C พร้อมขา
ตั้ง BT150 BOSCH COMBO SET
จุด ดน ทางออ พร้อม รรพ า รับงาน ัดระยะ ะบันทึ คา ใช้
ได้ ม้งาน ัดระยะภายนอ อาคาร
- ัดระยะได้ มนยาด้ ย ้อง ัดระยะ บบดิจิตอ ที่มาพร้อม
ฟง ชั่นยอ
/ขยาย า รับ ารใช้งานภายนอ อาคาร ะ าร ัดระยะทาง
ไ
- อานคาได้ชัด จนด้ ย น้าจอ ี บบ IPS ขนาดใ ญ 2.8" ที่ ข็ง
รงทนทาน ป็นพิ
- ็บบันทึ คาที่ ัดได้ร ด ร็ ด้ ย อพ Measuring Master
- ซอร ัดระยะ150ม. GLM150C พร้อมขา
ตั้งBT150 BOSCH COMBO SET
- ซอรไดโอด* 650 นาโน มตร, < 1 มิ ิ ัตต
- ช ง ัด* 0.08 – 150.00 ม. น้า นั โดยประมาณ* 0.23
. น ย ัตร ม./ซม., ฟุต/นิ้
- ค า ของ ซอร 2
- ค าม มนยาใน าร ัดโดยทั่ ไป ? 1.5 มม. (บ าร บี่ยง บน
จา ารใช้งาน)
- งจายไฟ 3 x บต ตอรี่ 1.5 V LR6 (AA)
- ระบบปด ารทางานอัตโนมัติ 0 นาที ขนาด น ยค าม
จา (คา) 50
- ระบบป้อง ัน าร ระ ด็น ะฝุ่น IP 54
- ีย ขาตั้ง ามขา 1/4"
- ้อง ัดระยะ บบดิจิตอ ในตั
- ารถายโอนข้อม Bluetooth? Smart
- อุป รณ Android ที่รองรับ ารใช้งาน
- มารทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป
- อุป รณ iOS ที่รองรับ ารใช้งาน
- iPhone 4S ขึ้นไป, iPad (รุนที่ 3 ขึ้นไป), บาท
- iPad Air (รุนที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุนที่ 1 ขึ้นไป)
ผนงาน ค ะ ะชุมชน(00240) งานบริ ารงานทั่ ไป ี่ย ับ
ค ะ ะชุมชน(00241) ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร

น้า : 59/73
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ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป
บบ ะ ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณราย
จายประจาปขององค รป ครอง นท้องถิ่น ะจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

งินอุด นุนรัฐ ิ า ิจ
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าร
มที่ 6

ตรพร้อมไฟ อง าง บ้าน ปือย

พื่อ บิ จาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า าร ตรพร้อมไฟ อง าง
ตอจา ที่นานาง ิด คา ง ถึงป้อมยามรั าป่าชุมชน
บ้าน ปือย มที่ 6 ตาบ คซอด ตามประมาณ ารที่ไฟฟ้า
า นด ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240)
งานไฟฟ้า ะประปา ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย า
ด้ ย งินอุด นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่น
พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม, นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่
ุด ที่มท 0808.2/ 1791 ง ันที่ 3 ม ายน 2560 ,
5426 ง ันที่ 24 ันยายน 2561, 6192 ง ันที1่ 5
ตุ าคม 2562, 4750 ง ันที่ 14 ิง าคม 2563
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
น้า 11 าดับที่ 39
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า พื่อ าร
มที่ 8

ตรไป นอง ต้ บ้านโนนทราย

น้า : 61/73
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พื่อ บิ จาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า พื่อ าร ตรจา ถนนทาง
ง2373ไป นอง ต้ บ้านโนนทราย มที่ 8 ตาบ
คซอด ตามประมาณ ารที่ไฟฟ้า า นด ผนงาน ค ะ ะ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ะประปา
ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่นพ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม,
นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่มท 0808.2/ 1791 ง ัน
ที่ 3 ม ายน 2560 , 5426 ง ันที่ 24 ันยายน 2561, 6192
ง ันที1่ 5 ตุ าคม 2562, 4750 ง ันที่ 14 ิง าคม 2563
, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
น้า 12 าดับที่ 49
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า พื่อ าร
ที่ 5

ตรไป นองอีซอย บ้าน าะ ม จาน น

พื่อ บิ จาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า พื่อ าร ตรไป นองอี
ซอย บ้าน าะ มที่ 5 ตาบ คซอด ตามประมาณ ารที่
ไฟฟ้า า นด ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ะประปา ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย
าด้ ย งินอุด นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่นพ. . 2559
ะที่ ้ไข พิ่ม ติม, นัง ือ ระทร งม าดไทย
ด นที่ ุด ที่มท 0808.2/ 1791 ง ันที่ 3 ม ายน 2560
, 5426 ง ันที่ 24 ันยายน 2561, 6192 ง ันที่ 15
ตุ าคม 2562 , 4750 ง ันที่ 14 ิง าคม 2563 , ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้า 9
าดับที่ 26

100,000 บาท

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า ง างพร้อม าย าย บ้าน ปือยใ ม ม จาน น
ที่ 10
พื่อ บิ จาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า ง างพร้อม าย ายจา
ย บ้านนาง ุ ัญญาถึงบ้านนายป ครอง บุญภพ
บ้าน ปือยใ ม มที่ 10 ตาบ คซอด ตามประมาณ ารที่ไฟฟ้า
า นด ผนงาน ค ะ ะชุมชน (00240)
งานไฟฟ้า ะประปา ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย า
ด้ ย งินอุด นุนขององค รป ครอง นท้องถิ่นพ. . 2559 ะที่
้ไข พิ่ม ติม, นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่มท 0808.2
/ 1791 ง ันที่ 3 ม ายน 2560, 5426 ง ันที่ 24
ันยายน 2561, 6192 ง ันที1่ 5 ตุ าคม 2562, 4750 ง ัน
ที่ 14 ิง าคม 2563,
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
น้า 12 าดับที่ 49

น้า : 62/73

100,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
โครง าร พื่อขอรับ าร นับ นุนงบประมาณ ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง
ะ ้ไขปญ ายา พติดจัง ัด รี ะ (อุด นุนที่ทา าร
ป ครองจัง ัดจัง ัด รี ะ )
พื่อ บิ จาย ป็น งินอุด นุน นับ นุนตามโครง าร พื่อขอรับ าร
นับ นุนงบประมาณ ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง ะ ้ไขปญ ายา
พติดจัง ัด รี ะ
(ตาม นัง ืออา ภอ มือง รี ะ ที่ 0118/ 795 ง ัน
ที่ 8 มิ.ย.2564)
ผนงาน ร้างค าม ข้ม ข็งของชุมชน (00250) งาน ง ริม ะ
นับ นุนค าม ข้ม ข็งของชุมชน (00252)
ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2563 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 –
2565) น้า 94 าดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

โครง าร ขงขัน ีฬา ยา ชน ะประชาชนต้านยา พติด ประจาป จาน น

150,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ถานที่ คาราง ั ผ้ ข้าร ม าร
ขงขัน คาตอบ ทนคณะ รรม ารตัด ินต อดจนคาใช้จายใน
ารจัด าร ขงขัน ฯ ฯ ผนงาน าร า นา ัฒนธรรม ะ
นันทนา าร (00260) งาน ีฬา ะนันทนา าร (00262)
ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้า
ร ม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559 ตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 76 าดับที่ 5

ค่าวัสดุ
ั ดุ ีฬา
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา ใ ้ ับ นย ีฬา
ประจา มบ้าน จาน น 10 มบ้าน ะใช้ า รับ าร ขงขัน ีฬา
ตามโครง าร ขงขัน ีฬา ยา ชนฯ ผนงาน า นา ัฒนธรรม
ะนันทนา าร (00260) งาน ีฬา ะนันทนา าร (00262)
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 77 ข้อ 6
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ 1095 . 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา
น ประ ภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

930,000 บาท

งบลงทุน

รวม

930,000 บาท

รวม

930,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม

็ บ้านโพนงอย มที่ 9

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา าม ย
บ้านโค าะไปถึงถนนคอน รีต ริม ็ บ้านดง ปือย บ้าน
โพนงอย มที่ 9 ้าง 5.00 มตร ยา 25.50
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ค . ไมน้อย า 127.50
ตาราง มตร พร้อมทาง ี้ย รถ มีพื้นที่ ค . ไมน้อย า 55
ตาราง มตร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร น
ตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552
, พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542 , ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 25 าดับที่ 15
, ้ไข ฉบับที่ 1
พ. . 2564 น้า 81 าดับที่ 199, ผนงานอุต า รรม ะ าร
โยธา งาน อ ร้าง
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา ถนนโรง รียนคซอ
ดประชา รรคไปทางถนนบ้านบา บ้านคซอด มที่ 1

จาน น

100,000 บาท

บุญ จาน น

100,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา โรง รียนค
ซอดประชา รรคไป ทางถนนบ้านบา บ้านคซอด มที่ 1
ปริมาณงาน ้าง 4.00 มตรยา 47 มตร นา 0.15 มตร ไม
มีไ ทาง รือมีพื้นที่ค .ไมน้อย า 188 ตาราง มตร ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร นตาบ พ.
.2537
ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552 , พระราชบัญญัติ
า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ องค ร
ป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542 , ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ. . 2563 น้าที่ 4
าดับที่ 3, ้ไข ฉบับที่ 1 พ. . 2564 น้า 48 าดับที่ 120
, ผนงานอุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา ที่นานายประจั
ภพไปบ้านโค าะ บ้านดง ปือย มที่ 4

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา จา ที่นา
นายประจั บุญภพ ไปบ้านโค าะ มที่ 4 ปริมาณ
งาน ้าง 5.00 มตร ยา 34 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ ค . ไมน้อย า 170 ตาราง มตร พร้อมทาง ี้ย รถ มี
พื้นที่ ค . ไมน้อย า 11 ตาราง มตร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร น
ตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552
, พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542 , ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 - 2565) น้าที่ 41 าดับที่ 43, ้ไข ฉบับที่ 1 พ.
. 2564
น้า 14 าดับที่ 26 , ผนงานอุต า รรม ะ ารโยธา งาน
อ ร้าง
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา ี่ ย
บ้านคซอด มที่ 2 ไป ขตตาบ นองไผ

.ถ.45-004

จาน น

100,000 บาท

็ ดอนป่ ้ ไปถึงถนนผั บุ้ง จาน น

100,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ จา ี่
ย .ถ.45-004 บ้านคซอด มที่ 2 ไป ขตตาบ นอง
ไผ ปริมาณงาน ้าง 4.00 มตร ยา 47 มตร นา 0.15
มตร ไมมีไ ทาง รือมีพื้นที่ ค .ไมน้อย า 188 ตาราง
มตร ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร
นตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552
, พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 - 2565) น้าที่ 97 าดับที่ 2,
้ไข ฉบับที่ 1 พ. . 2564 น้า 43 าดับที่ 110, ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง
าดับที่ 110, ผนงานอุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม
บ้าน นอง ง มที่ 7

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ ดอนป่ ้ ไป
ถึงถนนผั บุ้ง บ้าน นอง ง มที่ 7
้าง 4.00
มตร ยา 38.50 มตร นา 0.15 มตร ไมมีไ
ทาง รือมีพื้นที่ ค . ไมน้อย า 154 ตาราง มตร พร้อมทาง
ี้ย รถ มีพื้นที่ ค . ไมน้อย า 34 ตาราง มตร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร น
ตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552
, พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542 , ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 24 าดับที่ 12
, ้ไข ฉบับที่ 1
พ. . 2564 น้า 80 าดับที่ 196, ผนงานอุต า รรม ะ าร
โยธา งาน อ ร้าง
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ ตอจา ถนนคอน รีต ริม จาน น
็ ดิม งทา พง บ้าน ดง มที่ 3

100,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ็ ตอจา
ถนน ค . ดิม งทา พง บ้าน ดง มที่ 3
ปริมาณ ้าง 5.00 มตร ยา 36 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ ค .ไมน้อย า 180 ตาราง มตร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร น
ตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ. . 2552 , พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 - 2565) น้าที่ 33 าดับที่ 3
, ้ไข ฉบับที่ 1 พ. . 2564 น้า 3 าดับที่ 1,
ผนงานอุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง
โครง าร อ ร้างโรงจอดรถบริ ณที่ทา ารองค ารบริ ารบริ าร
นตาบ คซอด
พื่อ บิ จาย ป็นคา อ ร้างโรงจอดรถบริ ณที่ทา ารองค าร
บริ าร นตาบ คซอด ตาม บบ ป น อบต. า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร น
ตาบ พ. . 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6)พ. . 2552
, พระราชบัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
. . 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 25 าดับที่ 15
, ้ไข ฉบับที่ 1 พ. . 2564 น้า 75 าดับที่ 183, ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง

จาน น

200,000 บาท

น้า : 69/73

ันที่พิมพ : 15/9/2564 13:26:31

คาปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารปรับปรุง ถนน ทอระบายน้า รางระบายน้า ะพานข้าม
ค อง ะค อง งน้าภายในตาบ คซอด

จาน น

100,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

พื่อ บิ จาย ป็นคาปรับปรุง ะซอม ซม ถนน ทอระบายน้า ราง
ระบายน้า ะพานข้ามค อง ะค อง งน้าที่ชารุด ฯ ฯ ม
ที่ 1 - 10 ะ ที่อยในค ามด ขององค ารบริ าร นตาบ ค
ซอด ตาม บบ ป น อบต. า นด พื่อใ ้ใช้งานได้ป ติ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบ ะองค ารบริ าร นตาบ พ.
. 2537 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 6) พ. . 2552 , พระราช
บัญญัติ า นด ผน ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ องค ร
ป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2542, ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 14 าดับที่ 58,
ไ้ ข ฉบับที่ 1พ. . 2564 น้า 73 าดับที่ 180, ผนงาน
อุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K)
งินชด ชย ัญญา บบปรับราคา (คา K )
จาย ป็น งินชด ชย ัญญา บบปรับคาได้ตาม นัง ือ ระทร ง
ารค ัง ที่ ค ( จ) 0405.2/ 110
ง ันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อม น ทางปฏิบัติใน าร
า นด งื่อนไข ะ ั ณฑ ัญญา บบปรับราคาได้ (K) ผน
งานอุต า รรม ะ ารโยธา งาน อ ร้าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อ บิ จาย ป็นคา ระ ไฟฟ้าโรง บน้า พื่อ าร ตรบ้าน
าะ มที่ 5 ผนงาน าร ตร (00320)งาน ง ริม าร
ตร(00321)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป ต้นไม้ งชาติ นื่องใน ันต้นไม้ประจาปของชาติ
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารป ต้นไม้ นื่องใน ันต้นไม้ประจาป
ของชาติ พื่อจัด ิจ รรมร ม ันป ป่า ะรณรงครั าพื้นที่
ป่าไม้ใน ขตตาบ คซอด ผนงาน าร ตร(00320)งาน ิ่ง ด
้อม ะทรัพยา รธรรมชาติ ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง น
ท้องถิ่น พ. . 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565
) น้า 79 าดับที่ 5
โครง ารอนุรั พันธุ รรมพื้นอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ)
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารอนุรั พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ)
พื่อป ต้นไม้ขยายพันธุ ะอนุรั รั าธรรมชาติ ะ ิ่ง ด
้อมใน ขตตาบ คซอด ผนงาน าร ตร(00320)งาน ิ่ง ด
้อม ะทรัพยา รธรรมชาติ ป็นไปตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง น
ท้องถิ่น พ. . 2559
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561 – 2565) น้า 79 าดับที่ 6
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ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

1,193,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จาน น

216,000 บาท

จาน น

24,000 บาท

ั ดุ าร

ตร

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ าร ตร ชน จอบ มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยา
ป้อง ัน ะ าจัด ัตรพืช ะ ัต ั ดุ พาะชา อุป รณใน าร
ขยายพันธุพืช ผ้าใบ รือผ้าพ า ติ ฯ ฯ ผนงาน าร
ตร (00320) งานอนุรั
งน้า ะป่าไม้ (00322) ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1095
. 28 พ.ค. 64 รื่อง รป บบ ะ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
นท้องถิ่น
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้าง ะ งินปรับปรุงคา
จ้างของพนั งานจ้าง ตา นง พนั งานผ ิตน้าประปา ะ
พนั งานจดมาตร ัดน้า จาน น 2 คน จาน น 12 ดือน ผน
งานพาณิชย (00330) งาน ิจ ารประปา (00332)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่ ครา
ใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 2 คน ที่มีคาตอบ ทนไมถึง
ดือน ะ 10,000 บาท ตา นง พนั งานผ ิต
น้าประปา ะพนั งานจดมาตร ัดน้า จาน น 12 ดือน ผน
งานพาณิชย (00330)
งาน ิจ ารประปา (00332)
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งบดาเนินงาน

รวม

953,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

375,000 บาท

จาน น

170,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

คาบารุงรั า ะซอม ซม
2)คาบารุงรั า ะซอม ซมครุภัณฑประปา ตั้งไ ้ 50,000
บาท พื่อ บิ จาย ป็นคาบารุงรั า ะซอม ซมทรัพย ิน พื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติได้ ครื่อง บน้า อยโขง
ต้ค บคุม ครื่อง บน้า อยโขง ทอประปา ทอ งน้าประปา ทอ
จายน้าประปา ครุภัณฑประปาตางๆ
ผนงาน ารพาณิชย (00330) งาน ิจ ารประปา (00332)
ค่าวัสดุ
ั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ อ ร้าง ิจ ารประปา ตั้งไ ้ 170,000
พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อ ั ดุ อ ร้าง ิ ารประปา ชน ทอน้าประปา ะอุป รณ
ประปา ทอตางๆ มาตร ัดน้า ข้อตอ ข้องอ ยโบ ท ด
ี่ยม ฯ ฯ พื่อใช้ า รับ ารซอม ซม ิจ ารประปาที่อยใน
ค ามรับผิดชอบขององค ารบริ าร
นตาบ คซอด ผนงานพาณิชย (00330) งาน ิจ าร
ประปา (00332)
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
คาน้ามัน บนซิน ะน้ามัน อ ื่นตางๆที่ใช้ใน ิจ ารประปาใน
ค ามรับผิดชอบขององค ารบริ าร นตาบ คซอด ตั้งไ ้
5,000 บาท พื่อ บิ จาย ป็นคาน้ามัน บนซิน ะน้ามัน อ ื่น
ตางๆ ที่ใช้ใน ิจ ารประปาในค ามรับผิดชอบขององค ารบริ าร
นตาบ คซอด
ผนงานพาณิชย (00330)
งาน ิจ ารประปา (00332)
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ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย

จาน น

200,000 บาท

รวม

528,000 บาท

จาน น

528,000 บาท

จาย ป็นคาจัดซื้อ าร ้ม ค อรีน ปนขา ะ คมีภัณฑตางๆที่ช ย
ใน ารปรับปรุงคุณภาพน้า ต อดจนน้ายา คมีตางๆที่ใช้ใน าร
ทด อบคุณภาพน้าใน ารผ ิตน้าประปา า รับ ิจ ารประปา
ในค ามรับผิดชอบ ผนงานพาณิชย (00330) งาน ิจ าร
ประปา (00332)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ิจ ารประปาองค ารบริ าร นตาบ คซอ
ด ะคา ้ไข ระ ไฟฟ้าขัดข้อง ะคาบริ ารอื่นๆ
ตั้งไ ้ 528,000.-บาท ซึ่งใช้ใน าร ดิน ครื่องมอ ตอร บน้าดิบ
ะผ ิตน้าประปาต อดจน ้ไข ระ ไฟฟ้าขัดข้อง ะคา
บริ ารอื่นๆ า รับ ิจ าร ประปา
ผนงานพาณิชย (00330)
งาน ิจ ารประปา (00332)

