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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
ํา ภ ชะ วด จัง วัดนครศรีธรรมราช
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม
"- พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนประ ัน ังคมข งพนั งานจ้าง
รณีนายจ้างใน ัตราร้ ยละ 5 ข งคาจ้างที่ บต.จะต้ งจาย
พื่ ุด นุน งินคา บี้ยประ ัน ังคมข งพนั งานจ้าง และผู้ดูแล
ด็ ข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตามพระราชบัญญัติ และ นัง ื ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) นัง ื ํานั งาน .จ. .ท. และ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่ ง ารจาย บี้ย
ประ ัน ังคมข งพนั งานจ้าง
3) นัง ื ํานั งาน .จ. .ท. และ . บต. ดวนที่ ุดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 รื่ ง ประ าศ .จ
. .ท. และ . บต. รื่ งมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
5) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 ร ฎาคม 2560 รื่ ง ซั ซ้ มแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2561 งิน ุด นุนทั่วไป ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ราย าร งิน ดื น งิน วั ดิ าร ํา รับข้าราช ารครูผู้ดูแล
ด็ งินคาต บแทน งิน พิ่มคาคร งชีพ และ งินประ ัน ังคม
ํา รับพนั งานจ้าง
"

รวม

14,557,556 บาท

รวม

14,557,556 บาท

รวม

14,557,556 บาท

จํานวน

163,000 บาท
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งิน มทบ งทุน งินทดแทน

จํานวน

4,923 บาท

จํานวน

9,128,400 บาท

พื่ จาย ป็นคาทดแทนรายป ร้ ยละ 0.2 ข งคาจ้างโดยประมาณ
ทั้งป ข ง งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง ตาม นัง ื รม ง ริม
ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท. 0808.2/ ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่ ง ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ งทุน
งินทดแทน
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ
"- พื่ จาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ ูง ายุ ตามระ บียบและ
นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่
ารยังชีพข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2552
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
4) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 ม ราคม พ.ศ. 2556 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทางปฏิบัติ
ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2553 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2553"
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จํานวน

4,260,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

582,703 บาท

"- พื่ จาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ คนพิ าร ตามระ บียบและ
นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่
ารยังชีพข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2553
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559
4) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 ม ราคม พ.ศ. 2556 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทางปฏิบัติ
ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2553 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2553
5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่ ง แนวทาง ารจาย บี้ยความ
พิ าร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 "
บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด
"- พื่ จาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ป่วย ด ตามบัญชีรายชื่ ที่
ได้รับ นุมัติจา ผู้บริ าร ตามระ บียบและ นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่ ารยัง
ชีพข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ข้ 16
และ ข้ 17 "
งิน ําร งจาย
- พื่ ําร งจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่ ใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี
าธารณภัย ิดขึ้น รื บรร ทาปัญ าความ ดื นร้ นข ง

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:15

ประชาชน ป็น วนรวม รื รณี ารป้ ง ันและยับยั้ง น าร
ิด าธารณภัย รื คาดวาจะ ิด าธารณภัยได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 รื่ ง ารชวย ลื
ประชาชน รณี ิด าธารณภัยข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รื่ ง ารชวย ลื ผู้ประ บ
ุท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลา และน้ําล้นตลิ่ง
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารใช้จายงบ
ประมาณ พื่ ชวย ลื ประชาชน รณี ิด าธารณภัยข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น
5) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม ราคม 2558 รื่ ง าร ตรียม
ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ าภัย นาว
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่ ง ลั ณฑและวิธี ารปฏิบัติ
ํา รับ งค รป คร ง วนท้ งถิ่นใน ารชวย ลื งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น ื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
7) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่ ง ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่า
และ ม ควัน ป 2561
9) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รื่ ง าร
ตรียม ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ าป้ ง ัน ุท ภัย น้ําทวมฉับ
พลัน น้ําป่าไ ล ลา และดินถลม ป 2560
10) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0810.4/ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
11) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 ิง าคม 2560
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12) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
13) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
14) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
15) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 มษายน 2563

งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ งถิ่น ( บท.)
" พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญข งข้าราช าร วน
ท้ งถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายใน ัตราร้ ยละ 1
ข งประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําป ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้ ุทิศใ ้/ งิน
บริจาคและ งิน ุด นุน)
ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ื ํานั งาน งทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
รื่ ง ซั ซ้ ม าร ง งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้ งถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) นัง ื ํานั งาน งทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
ร ฎาคม 2560
"

จํานวน

238,530 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,054,632 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,339,772 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนราย ดื นนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา จํานวน 12 ดื น และ งินคาต บแทน
ราย ดื นร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 ัตรา จํานวน 12 ดื น
คาต บแทนประจําตําแ นงนาย /ร งนาย
จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย งค รป คร ง วนท้ งถิ่น

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนประจําตําแ นงนาย งค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 ัตรา จํานวน 12 ดื น และ งินคาต บ
แทนประจําตําแ นงร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 ัตรา จํานวน 12 ดื น
คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนพิ ศษนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา จํานวน 12 ดื น และ งินคาต บแทน
พิ ศษร งนาย งค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2
ัตรา จํานวน 12 ดื น
คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
งค ารบริ าร วนตําบล
พื่ จาย ป็น งินคาต บแทน ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา จํานวน 12 ดื น
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คาต บแทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น

2,059,200 บาท

" พื่ จาย ป็นคาต บแทน มาชิ ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล
–คาต บแทนประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล
– คาต บแทนร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล
– คาต บแทน ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วนตําบล "
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

รวม

5,595,852 บาท

จํานวน

3,469,560 บาท

จํานวน

96,780 บาท

" พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนั งาน วนตําบล(พร้ มทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดื นประจําป ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ตาม ร บ ัตรา
ําลังฯ
ตําแ นงปลัด บต.
ตําแ นงร งปลัด บต.
ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด
ตําแ นงนั ทรัพยา รบุคคล
ตําแ นงนั พัฒนาชุมชน
ตําแ นงนิติ ร
ตําแ นงนั จัด ารงานทั่วไป
ตําแ นงนั วิ คราะ นโยบายและแผน
ตําแ นง จ้าพนั งานธุร าร
ตําแ นง จ้าพนั งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย
"
งิน พิ่มตาง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ได้แ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว งิน
พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.) และ
งินคาต บแทนน นื จา งิน ดื นข งปลัด บต. ใ ้
แ พนั งาน วนตําบล
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

564,600 บาท

จํานวน

1,199,712 บาท

"- พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัด งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื นละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 84,000 บาท
(2)ร งปลัด งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื นละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด ใน ัตรา ดื นละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 42,000 บาท
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้ งถิ่น รื่ ง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วน
ท้ งถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

คาจ้างลู จ้างประจํา
" พื่ จาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจํา งินปรับปรุงคาจ้างลู จ้าง
ประจํา
-ตําแ นง นั จัด ารงานทั่วไป
-ตําแ นง นั ทรัพยา รบุคคล
"
คาต บแทนพนั งานจ้าง
" พื่ จาย ป็น งินคาต บแทน (พร้ มทั้ง งินปรับปรุงคาต บ
แทน) ใ ้แ พนั งานจ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- พนั งานขับรถยนต
- ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
พนั งานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- ภารโรง
- ยาม
- พนั งานขับ ครื่ งจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ ขยะ)
- พนั งานขับ ครื่ งจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ น้ํา)
- คนงานประจํารถขยะ
- พนั งานดับ พลิง "
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง

จํานวน

97,200 บาท

รวม

2,610,800 บาท

รวม

518,600 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

" พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ/พนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
-พนั งานขับรถยนต
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
พนั งานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป
-ภารโรง
-ยาม
-พนั งานขับ ครื่ งจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ ขยะ)
-พนั งานขับ ครื่ งจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ น้ํา)
-คนงานประจํารถขยะ
-พนั งานดับ พลิง "
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
พื่ จาย ป็นคาต บคณะ รรม ารที่ปฏิบัติราช ารที่ ป็น
ประโยชนต งค ารบริ าร วนตําบล ชนคาต บแทนใน ารคัด
ลื พนั งานและพนั งานจ้าง ฯลฯ
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบลและลู จ้าง พนั งานจ้างใน ารใ ้บริ าร
ประชาชน ปฏิบัติงานตามนโยบายข งรัฐบาล และ ารปฏิบัติงาน
ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช ารป ติและวัน ยุด
ราช าร

น้า : 11/62

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:15

คา ชาบ้าน

จํานวน

440,000 บาท

จํานวน

58,600 บาท

" พื่ จาย ป็นคา ชาบ้าน รื ชาซื้ บ้านข งพนั งาน วน
ตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้าราช าร วน
ท้ งถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่ ง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านข งข้าราช าร วนท้ งถิ่น"
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
"- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
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ค่าใช้สอย

รวม

1,530,000 บาท

จํานวน

520,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร จ้าง มาแรงงาน พื่ จาย ป็นคา
จัดทํา าร คาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ข้าป
นัง ื คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) คา ชา ครื่ งถาย
าร คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
โฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ รื ิ่งพิมพตางๆ) คา นัง ื พิมพ คาจ้างทําปฏิทิน คา
จ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ พื่ จาย ป็นคา
ธรรม นียมป้าย ยานพา นะ คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียม
ที่ดิน คา บี้ยประ ันภัยรถยนต และคาธรรม นียนตางๆ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

" พื่ จาย ป็นคารับร ง (รายจายใน ารรับร ง รื ลี้ยงรับร ง
ข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น)
โดยแย ป็น
(1) คารับร ง พื่ จาย ป็นคารับร งใน ารต้ นรับบุคคล
รื คณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รื ทัศนศึ ษา
ดูงาน และ จ้า น้าที่ ี่ยวข้ ง ชน คา า าร า ารวาง คาใช้
จายที่ ี่ยว นื่ งใน ารรับร ง ฯลฯ
(2) คา ลี้ยงรับร งใน ารประชุม ภาท้ งถิ่น รื คณะ
รรม าร รื คณะ นุ รรม าร ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รื
ตามระ บียบ รื นัง ื ั่ง ารข ง ระทรวงม าดไทย รื าร
ประชุมระ วาง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น รื งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รื ชน ใ ้ ยูในดุลยพินิจข งผู้
บริ ารท้ งถิ่น โดยย ด งินที่ตั้งจายไมรวม ยูในคารับร ง ใ ้
บิ จายได้ ทาที่จายจริงและใ ้แนบบัญชีลายมื ชื่ จํานวนบุคคล
และรายงาน ารประชุม พื่ ใช้ ป็น ลั ฐานประ บ าร บิ
จาย โดยมี จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้ งใน ารดํา นินงาน ป็นผู้รับร ง าร
จาย ข้ (1) และ (2) ดํา นิน ารตาม นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานข ง งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น พ.ศ.2562"
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัดงาน ิจ รรมวัน ําคัญตางๆ (วัน ําคัญทาง
ราช าร)
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ิจ รรมวัน ําคัญตางๆ(วัน
ําคัญทางราช าร)
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

190,000 บาท

คาใช้จายใน ิจ รรม งานวัน ําคัญ งานราชพิธี และงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน

20,000 บาท

" พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
และน ราช าณาจั ร ได้แ คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียม ใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และคาใช้
จาย ื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนาข ง
นาย บต. ร งนาย บต. ลขานุ ารนาย ประธาน ภา ร ง
ประธาน ภา มาชิ ภา บต.พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง พนั งานจ้าง และบุคคลภายน ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ไป
ราช ารใน ํานาจ น้าที่และภาร ิจ งค ารบริ าร วน
ตําบล ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต
. คร็ง น้า 58 ข้ 15"

" พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณและ ารจ้าง มาบริ าร ตล ดจน
คาใช้จายตางๆที่ใช้ใน ารจัด ิจ รรม ชน ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา คาพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้าด ไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ํา รับพิธี ารวัน ําคัญตางๆตามวาระและโ า ที่จํา
ป็น และมีความ ําคัญ ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ข ง บต. คร็ง น้า 57 ข้ 10"
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โครง ารจัด าร ลื ตั้งผู้บริ ารท้ งถิ่นและ มาชิ ภา

จํานวน

" พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งข ง งค ารบริ าร
วนตําบล คร็ง ตามที่ ฎ มาย ํา นด โดยจาย ป็นคาใช้จาย
ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่ ง ขียน และ ุป รณ คา
ถาย าร คาพิมพ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ื คาใช้จาย
ใน ารติดต ื่ าร คา ชา ุป รณตางๆ คา ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้
บรรจุ าร คาข ง มนาคุณ คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คา า าร คายานพา นะ คาป้าย
โครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาต บแทนคณะ รรม าร คา
ใช้จาย ื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร ตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎาคม 2561 และ นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ปรา ฎในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 57 ข้ 12"
โครง าร ง ริมคุณธรรมและจริยธรรมข งบุคลา ร งค ารบริ าร จํานวน
วนตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมคุณธรรมและ
จริยธรรมข งบุคลา ร งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 3 ข้ 3
โครง าร บรม พื่ พัฒนาความรู้แ มาชิ ภา และผู้บริ าร
จํานวน
งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร บรม พื่ พัฒนา
ความรู้แ มาชิ ภา และผู้บริ าร งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 3 ข้ 2

400,000 บาท

50,000 บาท

30,000 บาท
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คาบํารุงรั ษาและซ มแซม

จํานวน

300,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

" พื่ จาย ป็นรายจายซ มแซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษาและซ มแซมครุภัณฑ ชน ครื่ งพิมพดีด ครื่ ง
ัด ํา นา ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถยนต วน
ลาง รถขยะ รถบรรทุ น้ํา ครื่ ง แ น น ร รถ ู้ภัย รถ
จั รยานยนต ฯลฯ
- คาบํารุงรั ษาและซ มแซม ิ่ง ร้าง ทรัพย ิน ื่น
ชน าคาร โรง รื น วั ดุ ตางๆ ฯลฯ
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่ 6 .ค.2556
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2558
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย
.2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ปา า มึ แฟ้ม พระบรมฉายา
ลั ษณ ครื่ งคิด ลข ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ุป รณงานบ้านงาน
ครัว ชน แปรง ถังขยะ น้ําดื่ม ไม้ วาด แ ้วน้ํา และ ื่นๆ
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วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

จํานวน

200,000 บาท

รวม

292,200 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ํา รับใช้ ับรถ
ยนต วน ลาง รถบรรทุ ขยะ รถบรรทุ น้ํา รถจั รยานยนต รถ
ู้ภัยและครุภัณฑข ง บต. ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
จารบี น้ํามัน ครื่ ง น้ํามัน ียร น้ํามัน พา ว ร น้ํามัน ฟ งท้าย
น้ํามัน ล ลื่น
โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808 .2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับ าคาร ถานที่ทํา าร งค าร
บริ าร วนตําบล และ าคาร รื ถานที่ ื่นๆ ที่ ยูในความดูแล
รับผิดช บ คาไฟฟ้า าธารณะ
คาบริ ารโทรศัพท
พื่ จาย ป็นคา ชา ลข มายและคาใช้บริ ารโทรศัพทพื้นฐานข ง
งค ารบริ าร วนตําบล
คาบริ ารไปรษณีย
พื่ จาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโ น งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบ ิ ล็ ทร นิ (GFMIS)
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คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

103,200 บาท

รวม

89,060 บาท

รวม

89,060 บาท

้า ี้ ํานั งาน

จํานวน

5,560 บาท

พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,780 บาท คุณลั ษณพื้นฐาน ้า ี้พนั พิง ูงถึง ลาง
ลัง ปรับระดับ ูงต่ําได้ ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคา
ตลาด)
้า ี้ ํานั งานระดับ ูง

จํานวน

13,500 บาท

พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ูง จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 4,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีที่ท้าวแขนบุฟ งน้ํา ุ้มด้วย นัง PVC
- ขา ้า ี้ผลิตจา ล็ ชุบโคร มียม
- ปรับระดับความ ูงด้วยระบบไฮดร ลิ โย นได้
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 66 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 73
ซนติ มตร ูงไมน้ ย วา 120 ซนติ มตร
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
จัดซื้ ตู้ ล็ แบบ 2 บาน
จํานวน

5,500 บาท

พื่ จาย ป็นคาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่
าร คา ื่ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน
ท ร น็ตรวมถึง ิน ท ร น็ต ารดและคา ื่ าร ื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาช ง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มาย
ความรวมถึงคาใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่
ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน

พื่ จัดซื้ ตู้ ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ข ง ํานั งบประมาณ ป 2562
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จัดซื้ โตะ ํานั งาน

จํานวน

8,000 บาท

พื่ จัดซื้ โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัว
ละ 4,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน ขนาด ว้างไมน้ ย
วา 107.7 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 66.9 ซนติ มตร ูงไมน้ ย
วา 75 ซนติ มตร ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคา
ตลาด)
จัดซื้ โตะ ํานั งาน( ํา รับผู้บริ าร)
จํานวน

22,500 บาท

พื่ จัดซื้ โตะ ํานั งาน( ํา รับผู้บริ าร) จํานวน 3 ชุด ชุด
ละ 7,500 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 154 x ลึ ไมน้ ย วา 78 x ูงไมน้ ย
วา 75.3 ซนติ มตร
- โตะทํางาน ล็ มีลิ้นชั ทั้ง 2 ข้าง
- ท ปโตะ ล็ ป็นพีวีซี
- มี ระจ วางบนโตะป้ ง ัน ร ยขีดขวน ความร้ น
- ขาโตะมีปุ่มปรับระดับ ูงต่ําตามพื้นที่ลาดชัน
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
ค มพิว ต ร All in one ํา รับ ํานั งาน
จัดซื้ ค มพิว ต ร All in One ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 2
ครื่ ง ครื่ งละ 17,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑค มพิว ต ร ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ
และ ังคม

จํานวน

34,000 บาท

น้า : 20/62

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:15

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

3,029,200 บาท

รวม

2,323,700 บาท

รวม

2,323,700 บาท

จํานวน

1,741,000 บาท

งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่นระดับ ํา ภ ํา ภ ชะ วด จัง วัดนครศรี
ธรรมราช
" พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื
ประชาชนข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นระดับ ํา ภ ํา ภ ชะ
วด จัง วัดนครศรีธรรมราช ตาม นัง ื งค ารบริ าร วน
ตําบลชะ วด ที่ นศ 75501/ว067 ลงวันที่ 21
ร ฎาคม 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 73 ข้ 11"
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
" พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําป
จํานวน 5 ตําแ นง
-ผู้ ํานวย าร งคลัง
- จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
- จ้าพนั งานพั ดุ
-นั วิชา ารจัด ็บรายได้
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
"
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

214,600 บาท

จํานวน

313,500 บาท

จํานวน

12,600 บาท

" พื่ จาย ป็นคาต บแทน พิ่มราย ดื นข งพนั งาน วน
ตําบล ตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม
ารคร งชีพชั่วคราว ข งข้าราช ารและลู จ้าง วนราช าร
- คาต บแทนตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย
งินคาต บแทนน นื จา งิน ดื นข งข้าราช ารและลู จ้าง
ประจําข ง วนราช าร (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2553
- งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่ พ. รื . บต. รับร งวา
คุณวุฒินั้น ป็นคุณ มบัติ ฉพาะ ํา รับตําแ นงที่ได้รับ ารแตงตั้ง
- งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)
- งิน พิ่มพิ ศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.), งิน พิ่มประจําตําแ นงที่
ต้ งฝ่า ันตราย ป็นป ติ และ งิน ื่นๆ"
คาจ้างลู จ้างประจํา
" พื่ จาย ป็นคาจ้างใ ้แ ลู จ้างประจํา งินปรับปรุง งิน ดื นคา
จ้างประจํา จํานวน 1 ตําแ นง
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้"

คาต บแทนพนั งานจ้าง
" พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ (พร้ มทั้ง งินปรับปรุงคาต บแทน) จํานวน 2 ตําแ นง
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
-ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี "
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
" พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 2 ตําแ นง
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
-ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี "
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

รวม

681,000 บาท

รวม

187,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

" พื่ จาย ป็น งินคาต บแทน ใ ้แ
- งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําป) ํา รับพนั งาน วนท้ งถิ่น ลุ จ้าง พนั งานจ้าง มื่
ผานความ ็นช บ . บต.ถื ปฏิบัติตาม ฎ มายและ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด
- งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้ งถิ่นใ ้ ป็นรายจาย ื่นข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557 ตล ดจนคาต บแทน ื่นๆ ที่มี นัง ื ั่ง
าร แนวทางปฏิบัติ ตล ดจนคาต บแทน ื่นๆ ที่มี นัง ื ั่ง
าร แนวทางปฏิบัติ รื ระ บียบ
ฎ มายร งรับ
-คาต บแทนคณะ รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร
- งินรางวัล
-คาต บแทนคณะ รรม ารตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
- คาต บแทน ื่นๆ ที่มี นัง ื ั่ง ารแนวทางปฏิบัติ รื ระ บียบ
ฎ มายร งรับ ฯลฯ"
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและลู จ้าง พนั งานจ้างใน ารใ ้บริ าร
ประชาชน ปฏิบัติงานตามนโยบายข งรัฐบาล และ ารปฏิบัติงาน
ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช ารป ติและวัน ยุด
ราช าร
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คา ชาบ้าน

จํานวน

114,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

" พื่ จาย ป็นคา ชาบ้าน รื ชาซื้ บ้านข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้าราช าร
วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่ ง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านข งข้าราช าร วนท้ งถิ่น"
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
"- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
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ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จํานวน

320,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
-คาถาย าร
-คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื
-คาโฆษณาและ ผยแพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน มโ ร พ รื ิ่งพิมพตางๆ
-คาธรรม นียมตางๆ
-คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา าร ยาง
นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ บ ดัดแปลง ต ติมครุภัณฑ
รื ิ่ง ร้าง ยางใด และ ยูในความรับผิดช บข งผู้รับ
จ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้ํา คาจ้างแบ าม ัมภาระ คา
บริ าร ําจัดปลว และคาซ มแซมทรัพย ิน)ฯลฯ
-คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ชน ป้ายประชา
ัมพันธ ารยื่นแบบชําระภาษี รวมถึงป้าย ประชา ัมพันธ
ตามนโยบาย คํา ั่ง รื นัง ื ั่ง าร ฯลฯ"
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
และน ราช าณาจั ร ได้แ คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และคาใช้จาย
ื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนาข งพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 58 ข้ 15"
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คาบํารุงรั ษาและซ มแซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

74,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

" พื่ จาย ป็นรายจายซ มแซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษาและซ มแซมครุภัณฑ ชน ครื่ งพิมพดีด ครื่ ง
ัด ํา นา ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ ครื่ ง
แ น น ร รถจั รยานยนต ฯลฯ
-คาบํารุงรั ษาและซ มแซม ิ่ง ร้าง ทรัพย ิน
ื่น ชน ที่ดิน าคาร โรง รื น วั ดุตางๆ
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 .ค
.2556
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
. 2558
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย
.2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ป็นคาซื้ ิ่งข ง ครื่ งใช้ตางๆ ที่ ป็นวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน ยางลบ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ใบคําร้ ง ใบ ร็จรับ งิน ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่นยานพา นะ
ํา รับใช้ ับรถจั รยานยนต ชน น้ํามัน บนซิน น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่ ง น้ํามัน ล ลื่น ฯลฯ
*โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808 .2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
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วั ดุค มพิว ต ร

จํานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

รวม

24,500 บาท

รวม

24,500 บาท

จํานวน

4,500 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต รตางๆ ชนแผนดิ
็ต โปรแ รมค มพิว ต ร รื ซ ฟตแวร ที่มีราคา นวย นึ่งไม
ิน 20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่ ง
พิมพ ฯลฯ

" พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้ ดวงตรา
ไปรษณียา ร คาซื้ ไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ"
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้า ี้ ํานั งานระดับ ูง
พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ูง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 4,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีที่ท้าวแขนบุฟ งน้ํา ุ้มด้วย นัง PVC
- ขา ้า ี้ผลิตจา ล็ ชุบโคร มียม
- ปรับระดับความ ูงด้วยระบบไฮดร ลิ โย นได้
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 66 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 73
ซนติ มตร ูงไมน้ ย วา 120 ซนติ มตร
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
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จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ลาง

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ลาง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีที่ท้าวแขนบุฟ งน้ํา ุ้มด้วย นัง PVC
- โครงขา ้า ี้ผลิตจา ล็
- พนั พิงที่นั่งบุฟ งน้ํา ัด และ ริมฟ งน้ํา พิ่ม
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 64 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 62
ซนติ มตร ูงไมน้ ย วา 103 ซนติ มตร
- มีล้ มุนได้ ปรับความ ูง ้า ี้
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
ค มพิว ต ร All in One ํา รับงาน ํานั งาน
จัดซื้ ค มพิว ต ร All in One ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 1
ครื่ ง ครื่ งละ 17,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑ
ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑค มพิว ต ร ป 2562
ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
" พื่ จาย ป็นคาป่วย ารใ ้แ า า มัครป้ ง ันภัยฝ่าย
พล รื น ( ปพร.) รื คาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาต บ
แทน รื คาป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ
งค ารบริ าร วนตําบล ที่ดํา นิน าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบคณะ รรม ารป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายข ง า า มัครใน ารป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ
า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื นข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2560
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น
ข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่ ง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติ ํา รับ
งค รป คร ง วนท้ งถิ่นใน ารชวย ลื งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น ื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550"

รวม

1,337,100 บาท

รวม

319,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝ บรม ลั ูตรชุด
ปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจํา งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 ข ง บต. คร็ง น้า 4 ข้ 1"
โครง าร ง ริมความรู้ ี่ยว ับภัยและป้ ง ันภัยแ ประชาชน
จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารคาใช้จายใน ารดํา นิน ิจ รรม ารควบคุมไฟป่า
" พื่ จาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรม ารควบคุมไฟป่า ชน คาประชา
ัมพันธ และคาใช้จายที่ ี่ยวข้ ง ํา รับดํา นิน ิจ รรม ารควบ
คุมไฟป่า ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ข ง บ
ต. คร็ง น้า 61 ข้ 10"
โครง ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ า ุบัติ ตุทางถนน
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดตั้งและ รื นับ นุน ารจัดตั้ง
ดานตรวจและจุดตรวจรวม พื่ ป้ ง ัน และแ ้ไขปัญ า ุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าลปใ มและ พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด
ตั้งและ รื นับ นุน ารจัดตั้งดานตรวจและจุดตรวจรวม พื่
ป้ ง ันและแ ้ไขปัญ า ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรา ฎในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง น้า 59 ข้ 4"

โครง ารฝ บรม ลั ตู รชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจํา
งค รป คร ง วนท้ งถิน่

" พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมความรู้ ี่ยว ับภัยและ
ป้ ง ันภัยแ ประชาชน) ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ข ง บต. คร็ง น้า 61 ข้ 8"
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

79,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

69,000 บาท

รวม

1,018,100 บาท

รวม

1,018,100 บาท

จํานวน

5,500 บาท

จํานวน

829,000 บาท

พื่ จาย ป็นวั ดุไฟฟ้าและ ื่นๆ ชน ล ดไฟ าย วิทซ
ไฟ ฯลฯ
วั ดุ

ร้าง

" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ร้าง ชน ฐิ ิน ปูน ปูน
ขาว ทราย ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะปู ล็ น้ ตางๆ ท ล็ าบ
ัง ะ ี ไม้ตางๆ ระจ บาน ลื่ น ฯลฯ "
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็
พื่ จัดซื้ ตู้ ล็ จํานวน 1 ตู้ คุณลั ษณะพื้นฐาน ตู้ ล็
แบบ 2 บาน มีมื จับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณ มบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ ุต า รรม(ม
.) (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562 ข ง ํานั งบ
ประมาณ)
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุ (ดี ซล)
พื่ จัดซื้ รถบรรทุ (ดี ซล) จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตันขับ
คลื่ น 4 ล้ ปริมาณ ระบ ูบไมต่ํา วา 2,400 ซีซี รื ําลัง
ครื่ งยนต ูง ุดไมต่ํา วา 110 ิโลวัตต แบบมีช งวางด้าน ลัง
คนขับ
-มีน้ํา นั บรรทุ ไมต่ํา วา 1 ตัน
-มีช งวางด้าน ลังคนขับ ํา รับนั่งและ ็บข งได้
- ป็น ระบะ ํา ร็จรูป
- ป็นราคารวม ครื่ งปรับ า าศ
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562)ปรา ฎในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 37 ข้ 1
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ล้ งวงจรปิดชนิด ครื ขาย แบบมุมม งคงที่

จํานวน

128,000 บาท

พื่ จัดซื้ ล้ งวงจรปิดชนิด ครื ขาย แบบมุมม งคงที่ ํา รับติด
ตั้งภายน าคาร ํา รับใช้ในงานรั ษาความปล ดภัยทั่ว
ไป ราคา ชุดละ 32,000 บาท จํานวน 4 ชุด คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ตั้งตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานข งระบบ
ล้ งโทรทัศนวงจรปิด ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศษ
รฐ ิจและ ังคม ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต
. คร็ง น้า 39 ข้ 14
ุป รณ ระจาย ัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช ง จํานวน

49,800 บาท

พื่ จัดซื้ ุป รณ ระจาย ัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช ง ชุดละ 8,300 บาท จํานวน 6 ชุด คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ตั้งตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานข งระบบ
ล้ งโทรทัศนวงจรปิด ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่
ศษรฐ ิจและ ังคม ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง
น้า 39 ข้ 15
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
ครื่ ง ําร งไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
พื่ จัดซื้ ครื่ ง ําร งไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 ครื่ ง ครื่ งละ 5,800 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน ตั้ง
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ค มพิว ต ร ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศษรฐ ิจและ
ังคม ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 40 ข้ 25

จํานวน

5,800 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

รวม

3,711,256 บาท

รวม

2,686,856 บาท

รวม

2,686,856 บาท

จํานวน

1,968,152 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

652,704 บาท

จํานวน

24,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําป จํานวน 3 ตําแ นง
- ผู้ ํานวย าร ง ารศึ ษา จํานวน 1 ตําแ นง
- นั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร จํานวน 1 ตําแ นง
- ครู คศ. 1 จํานวน 5 ัตรา
งินประจําตําแ นง
พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงผู้ ํานวย าร ง ารศึ ษา
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้ งถิ่น รื่ ง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วนท้ ง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558
คาต บแทนพนั งานจ้าง
พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
(พร้ มทั้งปรับปรุงคาต บแทน)
-ผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

รวม

1,024,400 บาท

รวม

26,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินต บแทนตาม ฎ มายแ ผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็น
ประโยชนแ งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ได้แ
- งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําป)
ํา รับพนั งาน วนท้ งถิ่น ลู จ้าง พนั งานจ้าง พื่ ผาน
ความ ็นช บ . บต. ถื ปฏิบัติตาม ฎ มาย และระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนต บแทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะรางวัลประจําปแ พนั งาน วน
ท้ งถิ่นใ ้ ป็นรายจาย ื่นข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
พ.ศ. 2557
- คาต บแทนคณะ รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร
- งินรางวัล
- ฯลฯ
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
ใ ้แ พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างที่ได้รับคํา ั่ง
ใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร และวัน ยุดราช าร
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

890,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

"- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
"
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร จ้าง มาแรงงาน
(คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา าร ยาง นึ่ง ยางใด
ซึ่งมิใช ป็น าร ประ บ ดัดแปลง ต ติมครุภัณฑ รื
ิ่ง ร้าง ยางใด และ ยูในความรับผิดช บข งผู้จ้าง)
คาจัดทํา าร คาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื
ข้าป นัง ื คา ชาทรัพย ิน(ย ว้นคา ขาบ้าน)
คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณณรงค
รื ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้ายประชา ัมพันธโครง าร/ ี า/
ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง นัง ื ั่ง าร
คาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆที่ ข้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
ครื่ งรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
และน ราช าณาจั รข งพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
และผู้มี ิทธิ์ ได้แ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั
คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน และคาใช้จาย ื่นที่ ี่ยวข้ ง
ับ าร ดินทางไปราช าร ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต. คร็ง น้า 55 ข้ 2
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ ง
ชาติ ประจําป 2564 ํา รับ ป็นคาจัด ถานที่ คา ชา ครื่ ง
ียง วที คาจ้าง มาบริ าร คา า ารและ ครื่ งดื่ม คาข งขวัญ
ข งรางวัล คาวั ดุ ุป รณตางๆ ป็นต้น ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต. คร็ง น้า 62 ข้ 3
โครง ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่ จายใน าร บรมแ นนํา ยาวชน พื่ ใ ้ความรู้ รื่ งยา พ
ติด และ ารรณรงคประชา ัมพันธ พื่ ต ต้านยา พติดในรูป
แบบตางๆ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต. คร็ง
น้า 71 ข้ 4
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม
รายจาย พื่ ซ มแซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษา รื ซ มแซมครุภัณฑ ชน ครื่ ง
ค มพิว ต ร ครื่ งแ น น ร ครื่ งปรับ า าศ ฯลฯ
-คาบํารุงรั ษาและซ มแซม ิ่ง ร้าง ทรัพย ิน
ื่น ชน าคารโรง รื น วั ดุตางๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

73,400 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

62,400 บาท

พื่ จาย ป็นคา ระดาษ มึ ดิน ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ
คลิป ป๊ ข็ม มุด ทปพีวีซี ระดาษคารบ น ระดาษไข ตรา
ยางแปรงลบ ระดาน ซ ง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต รตางๆ ชน แผนดิ
โปรแ รมค มพิว ต ร รื ซ ฟแวรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน
20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่ ง
พิมพ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับ าคารศูนยพัฒนา ด็ ล็
ที่ ยูในความรับผิดช บข ง งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง

คาบริ ารไปรษณีย
พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้ ดวงตราไปรษณีย
า รไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม
พื่ จาย ป็นคาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่
าร คา ื่ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน
ท ร น็ตรวมถึง ิน ท ร น็ต ารดและคา ื่ าร ื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาช ง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มาย
ความรวมถึงคาใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่
ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,864,173 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,384,173 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

958,520 บาท

จํานวน

210,800 บาท

จํานวน

607,600 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาจัด าร รียน าร น
พื่ จาย ป็นคาจัด าร รียน าร นข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง จํานวน 4 ศูนย ัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป (ย ด ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) โดยถื
ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
คา า าร ลางวัน
พื่ จาย ป็นคา า าร ลางวัน ํา รับ ด็ ในศูนยพัฒนา ด็
ล็ 4 ศูนย จํานวน 245 วัน ัตราคนละ 20 บาท (ย ดจํานวน
ด็ จัด รร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
มาย ตุ – วิธี ารและขั้นต น ถื ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง
บต. คร็ง น้า 62 ข้ 4
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จํานวน

140,120 บาท

รวม

1,425,653 บาท

จํานวน

1,425,653 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายแ ด็ ายุ 3-5 ป ข ง ศพด. ได้แ
-คา นัง ื รียน ัตราคนละ 200 บาท/คน/ป
-คา ุป รณ าร รียน ัตราคนละ 200 บาท/คน/ป
-คา ครื่ งแบบนั รียน ัตราคนละ 300 บาท/คน/ป
-คาพัฒนาผู้ รียน ัตราคนละ 430 บาท/คน/ป
(ย ด ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 64
ข้ 10
ค่าวัสดุ
คา า าร ริม (นม)
-คาจัดซื้ า าร ริม(นม)ใ ้แ ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ 4
ศูนย จํานวน 260 วัน ัตราจัด รรคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน(ตามย ดจัด รร ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2563)
-คาวั ดุ า าร ริม(นม) ํา รับ ด็ ใน ัง ัด( พฐ.)
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ า าร ริม(นม) ใ ้แ ด็ ใน ํานั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ัตราจัด รรคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน (ตามย ดจัด รร ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2563)
มาย ตุ – วิธี ารและขั้นต น ถื ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 62 ข้ 2
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,480,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,480,000 บาท

จํานวน

2,480,000 บาท

รวม

1,148,000 บาท

รวม

928,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
ุด นุนคา า าร ลางวันแ ด็ พฐ.ในพื้นที่ตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคา า าร ลางวัน ด็ นั รียนในโรง รียน ัง ัด
ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน( พฐ) ใน ต. คร็ง
- โรง รียนบ้านควนชิง
- โรง รียนบ้านทุงใคร
- โรง รียนวัดควนยาว
- โรง รียนวัดควนป้ ม
- โรง รียนวัดควน คร็ง
- โรง รียนวัดปา ควน
ัตรามื้ ละ 20 บาทต คน จํานวน 200 วัน
(จัด รรตามย ดจํานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต
. คร็ง น้า 65 ข้ 14
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
พื่ จาย ป็นคาต บแทน า า มัครบริบาลท้ งถิ่น จํานวน 2
ัตรา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า า มัครบริบาลท้ งถิ่น
ข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่นและ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย

รวม

736,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

536,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
-คา ําจัด ิ่งปฏิ ูล -คาระวางรถบรรทุ
-คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน )
-คาโฆษณาและ ผยแพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน มโ ร พ รื
ิ่งพิมพตางๆ
-คาธรรม นียมตางๆ
-คา บี้ยประ ันภัย
-คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา าร ยาง
นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ บ ดัดแปลง ต ติม
ครุภัณฑ รื ิ่ง ร้าง ยางใด และ ยูในความรับผิดช บข งผู้
รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้ํา คาจ้างแบ าม ัมภาระ คา
บริ าร ําจัดปลว และคาซ มแซมทรัพย ิน )ฯลฯ
- คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ พื่ รณรงค ผย
แพรและ ร้างความตระ นั ตางๆ ชน
ป้ายรณรงค รื ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้ายประชา ัมพันธ
"
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารบริ ารจัด าร นวย ู้ชีพ
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารบริ ารจัด าร นวย
ู้ชีพ ชน คาต บแทน คาวั ดุ ุป รณ คาใช้จาย ื่นๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)ข ง บต. คร็ง
น้า 67 ข้ 4"
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โครง าร ัตวปล ดโรคคนปล ดจา โรคพิษ ุนัขบ้า

จํานวน

40,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

"- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารป้ ง ันและควบคุมโรค
พิษ ุนัขบ้าข ง งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง โดยมีคาใช้จาย
ประ บด้วย คาวั ดุ ุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดโครง าร คา
วั ดุ คาวัคซีน คาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้าย
รณรงค คาจ้าง มาบริ าร และคาใช้จาย ื่นๆ ที่จํา ป็นและ
ี่ยวข้ งใน ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0810.5/ ว
0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560
2) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
3) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ข ง บต. คร็ง
น้า 68 ข้ 6"
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ุป รณงานบ้านงาน
ครัว ชน แปรง ถังขยะ น้ําดื่ม ไม้ วาด แ ้วน้ํา และ ื่นๆ

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่นยานพา นะ
ํา รับ ครื่ งพน ม ควัน ําจัดยุงลาย ชน น้ํามัน
บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง น้ํามัน ล ลื่น ฯลฯ
*โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808 .2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
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วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ น้ํายา คมี ํา รับพน ําจัดยุง าร คมีป้ ง ัน
รื ําจัดยุงและแมลงนําโรคตางๆ ตล ดจนวั ดุ ื่นๆ ชน ชุด
ตรวจ บ าร พติด ฯลฯ
วั ดุ ครื่ งแตง าย
พื่ จาย ป็นคาจัดซื่ วั ดุที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติงาน ชน ถุงมื
ยาง รื นัง ผ้าปิดปา – ปิดจมู ร ง ท้ายาง ุ้ม ้น ูงใต้
ขา ป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

งิน ุด นุน งค รประชาชน
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มูที่ 1-11
"- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนโครง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
ุขใ ้ ับ รรม าร มูบ้าน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 11 มูบ้านๆ ละ 20,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย พระราชบัญญัติ ประ าศ ระ บียบ และ
นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและ งค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้
แ งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร าร ระจาย ํานาจใ ้แ งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น รื่ ง ลั ณฑ าร นับ นุนข ง งค าร
บริ ารจัง วัด ทศบาล และ งค ารบริ าร วนตําบลใน ารใ ้
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุนข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560 รื่ ง ซั ซ้ มแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุขข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
6) นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2560 รื่ ง แนวทาง าร
ดํา นินโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข พิ่ม ติม
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 67 ข้ 5"
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

รวม

4,024,680 บาท

รวม

1,582,980 บาท

รวม

1,582,980 บาท

จํานวน

1,355,460 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําป จํานวน 4 ตําแ นง
- ผู้ ํานวย าร งชาง
- วิศว รโยธาชํานาญ าร
- นายชาง ขียนแบบชํานาญงาน
- จ้าพนั งานประปา
งิน พิ่มตาง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
พื่ จาย ป็น
- คาต บแทน พิ่มราย ดื นข งพนั งาน วนตําบล
ตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม
ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานและลู จ้าง วนราช าร
- งินปรับปรุง ํา รับคุณวุฒิ ที่ พ. รื . บต.
รับร งวาคุณวุฒินั้น ป็นคุณ มบัติ ฉพาะ ํา รับตําแ นง
ที่ได้รับแตงตั้ง
- งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)
- งิน พิ่มพิ ศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.)
- งิน พิ่มประจําตําแ นงที่ต้ งฝ่า ันตราย ป็นป ติ ฯลฯ
จํานวน 1 ตําแ นง
- ผู้ ํานวย าร งชาง
งินประจําตําแ นง
พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงผู้ ํานวย าร ง
ชาง จํานวน 1 ัตรา ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน าร
บริ ารงานบุคคล วนท้ งถิ่น รื่ ง ํา นดมาตรฐาน ลาง าร
บริ ารงานบุคล วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วัน
ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558"
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คาต บแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

143,520 บาท

จํานวน

18,000 บาท

รวม

1,350,500 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
(พร้ มทั้งปรับปรุงคาต บแทน)
จํานวน 1 ัตรา
- ผู้ชวยชางโยธา
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
ใ ้แ พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างที่ได้รับคํา ั่ง
ใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร และวัน ยุดราช าร
คา ชาบ้าน
" พื่ จาย ป็นคา ชาบ้าน รื ชาซื้ บ้านข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้าราช าร
วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่ ง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านข งข้าราช าร วนท้ งถิ่น"
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
" พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "

จํานวน

15,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
- คาถาย าร
- คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื
- คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น ชาบ้าน)
- คาธรรม นียมตางๆ
- คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา าร ยาง
นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ บ ดัดแปลง ต ติมครุภัณฑ
รื ิ่ง ร้าง ยาง คาจ้างแบ าม ัมภาระ คาบริ าร ําจัด
ปลว และคาซ มแซมทรัพย ิน) ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
(1)คาปั าพาด าย ภายน ถานที่ราช าร พื่ ใ ้ราช าร
ได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้ แปลง ครื่ งวัดและ
ุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ข ง ารไฟฟ้า
(2)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้ง ุป รณไฟฟ้า ติม คาธรรม นียม
รวมถึง ารปรับปรุง ระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า ารขยาย
ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบไฟฟ้าและ ุป รณ
- คาติดตั้งประปา
(1)คาวางท ประปาภายน ถานที่ราช าร พื่ ใ ้ งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและ ุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ข ง ารประปา
(2) คาจ้าง มา ดินท ประปาและติดตั้ง ุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบประปาและ ุป รณ
- คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณรงค รื
ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้าย ิจ รรม ตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง รื
นัง ื ั่ง าร ฯลฯ
- คารายจาย พื่ จ้าง แบบ ขียนแบบ จ้างควบคุมงานที่จายใ ้
แ ชน รื นิติบุคคล

น้า : 48/62

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:16

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
และน ราช าณาจั รข งพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
และผู้มี ิทธิ์ ได้แ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั
คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ
และคาใช้จาย ื่นที่ ี่ยวข้ ง ับ าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฃ ง บต. คร็ง
น้า 58 ข้ 15
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม
รายจาย พื่ ซ มแซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- คาบํารุงรั ษา รื ซ มแซมครุภัณฑ ชน ครื่ ง
ค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ ครื่ ง แ น น ร รถ
จั รยานยนต รถยนต
ฯลฯ
- คาบํารุงรั ษาและซ มแซม ิ่ง ร้าง ทรัพย ิน
ื่น ชน ที่ดิน าคาร โรง รื น ถนน วั ดุตางๆ ฯลฯ
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 .ค
. 2556
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
. 2558
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 353 ลงวันที่ 20 มิ.ย
. 2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค. 2560
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ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นวั ดุไฟฟ้าและ ื่นๆ ชน ล ดไฟ ายไฟ วิทซ
ไฟ ฯลฯ
วั ดุ ร้าง

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ป็นคาซื้ ่งิ ข ง ครื่ งใช้ตางๆ ที่ ป็นวั ดุ ํานั งาน
ระดาษ แฟ้ม ดิน ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ ไม้บรรทัด
ตรายาง ซ ง ฯลฯ

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ร้าง ชน ิฐ ิน ปูน ปูนขาว ทราย
ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้นตางๆ ท ล็ าบ ัง ะ ี ไม้
ตางๆ
ระจ บาน ลื่ น ยางมะต ย ํา ร็จรูป ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ํา รับใช้
ับรถยนต รถจั รยานยนต และครุภัณฑข ง บต. ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ฯลฯ
โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค. 2560
วั ดุค มพิว ต ร
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต รตางๆ ชน แผนดิ
โปรแ รมค มพิว ต ร รื ซ ฟแวรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน
20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่ ง
พิมพ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ มิ ต รไฟฟ้า ม รื ตะแ รง ัน วะ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

500 บาท

รวม

1,091,200 บาท

รวม

114,500 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

4,500 บาท

พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้ ดวงตราไปรษณีย
า ร ไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้า ี้ ํานั งานระดับ ลาง
พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ลาง จํานวน 4 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีที่ท้าวแขนบุฟ งน้ํา ุ้มด้วย นัง PVC
- โครงขา ้า ี้ผลิตจา ล็
- พนั พิงที่นั่งบุฟ งน้ํา ัด และ ริมฟ งน้ํา พิ่ม
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 64 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 62
ซนติ มตร ูงไมน้ ย วา 103 ซนติ มตร
- มีล้ มุนได้ ปรับความ ูง ้า ี้
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)

้า ี้ ํานั งานระดับ ูง
พื่ จัดซื้ ้า ี้ ํานั งานระดับ ูง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 4,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีที่ท้าวแขนบุฟ งน้ํา ุ้มด้วย นัง PVC
- ขา ้า ี้ผลิตจา ล็ ชุบโคร มียม
- ปรับระดับความ ูงด้วยระบบไฮดร ลิ โย นได้
- ขนาด ว้างไมน้ ย วา 66 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 73
ซนติ มตร ูงไมน้ ย วา 120 ซนติ มตร
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต ขนาด 120 ซีซี

จํานวน

54,000 บาท

ครื่ งค มพิว ต ร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1

จํานวน

22,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จ ภาพขนาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว) ราคา
ครื่ งละ 22,000 บาท จํานวน 1 ครื่ ง คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ค มพิว ต ร ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ
ังคม
ครื่ งค มพิว ต รโนตบุค ํา รับงานประมวลผล

จํานวน

22,000 บาท

รวม

976,700 บาท

จํานวน

458,000 บาท

พื่ จัดซื้ รถจั รยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน คัน
ละ 54, 000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน ตั้งตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2562 ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต
. คร็ง น้า 40 ข้ 23
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต รโน้ตบุ ํา รับงาน
ประมวลผล ราคา ครื่ งละ 22,000 บาท จํานวน 1 ครื่ ง
คุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑค มพิว ต ร ป 2562 ข ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ
และ ังคม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

ร้าง าคาร รื ิ่งปลู ร้างตาง ๆ
ร้าง ้ ง ุขาข ง ํานั งาน งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ร้าง ้ ง ุขาข ง ํานั งาน
งค ารบริ าร วนตําบล คร็ง ขนาด
ว้าง 6.00 มตร ยาว 9.00 มตร รายละ ียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 126 ข้ 208
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ปรับปรุง าคาร ้ งประชุม ป็น าคาร ํานั งาน

จํานวน

508,700 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,760,000 บาท

งบลงทุน

รวม

3,760,000 บาท

รวม

3,760,000 บาท

ร้างถนนลาดยางแ ฟัลทติ ค น รีต ายบางรั โพรง –บางตะ จํานวน
คร็ง มูที่ 7

1,548,000 บาท

พื่ ใช้ ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรุง าคาร ้ งประชุม ป็น าคาร
ํานั งาน ขนาด ว้าง 11.00 มตร ยาว 18.00 มตร ราย
ละ ียดตามปริมาณงานและแบบแปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง
ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 30 ข้ 70
คา ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
รายจายคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
พื่ จาย ป็นคา งินชด ชยคางาน ร้างตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K )
ตาม นัง ื ดวนที่ ุด ค ( จว) 0405/.2 ว 110 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2561 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทางปฏิบัติใน าร ํา นด งื่ นไข
และ ลั ณฑ ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) คา แบบ คา
ควบคุมงานที่จายใ ้แ ชน นิติบุคคล รื บุคคลภายน พื่
ใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง ร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ร้างถนนลาดยางแ ฟัลทติ
ค น รีต ายบางรั โพรง –บางตะ คร็ง มูที่ 7 ผิวจราจร
ว้าง 6 มตร ระยะทาง 500 มตร รายละ ียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 93 ข้ 56
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โครง าร

ร้างถนน ค ล. แย วน ้ม –บ้านนาย ้ ง มูที่ 10

จํานวน

553,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ร้างถนน ค ล. แย วน
้ม –บ้านนาย ้ ง มูที่ 10 ผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รายละ ียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง
ํา นด ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งทีี 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 35 ข้ 91
โครง าร ร้างถนน ค ล. ายตัว E มูที่ 5 (ชวงที่ 2)
จํานวน

553,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ร้างถนน ค ล. ายตัว E
มูที่ 5 (ชวงที่ 2) ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 200
มตร นา 0.15 มตร รายละ ียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ ง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ข ง บต. คร็ง น้า 35 ข้ 90
โครง ารบุ บิ ถนนลู รัง าย มรรัตน -ควนราบ มูที่ 6

จํานวน

306,000 บาท

จํานวน

495,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง ารบุ บิ ถนนลู รัง าย
มรรัตน - ควนราบ มูที่ 6 ผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร ยาว 660.00 มตร รายละ ียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ ง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ข ง บต. คร็ง น้า 21 ข้ 40
โครง ารบุ บิ ถนน ายนาย ลี่ยง –ป่าพรุ มูที่ 2
พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง ารบุ บิ ถนน ายนาย ลี่ยง –ป่า
พรุ มูที่ 2 ผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 5 มตร ยาว 1,000 มตร ราย
ละ ียดตามปริมาณงานและแบบแปลนมาตรฐานที่ บต. คร็ง
ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 13 ข้ 9
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บุ บิ ถนน ายบ้านนายมานะชัย –บ้านนาง ิ้ม มูที่ 8

จํานวน

305,000 บาท

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง ารบุ บิ ถนน ายบ้านนายมานะ
ชัย –บ้านนาง ิ้ม มูที่ 8 ผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร ยาว 605.00 มตร ลู รังไมน้ ย วา 1,030.00 ลบ.ม
. พร้ ม รด ลี่ยบด ัด รียบตล ด าย ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ข ง บต. คร็ง น้า 23 ข้ 45
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง ายุ
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง ายุ
ชน คาวั ดุ ุป รณ คาต บแทนวิทยา ร และคาใช้จายที่จํา ป็น
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 71 ข้ 3 "
โครง าร ง ริม าชีพตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง
" พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริม าชีพตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง ชน วั ดุ ุป รณ คาวิทยา ร และวั ดุ
ื่นๆ ที่จํา ป็น ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561- 2565
) ข ง บต. คร็ง น้า 74 ข้ 15 "
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

915,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

900,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

900,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง าร ง ริมคุณธรรมและจริยธรรมแ ยาวชนตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมคุณธรรมและจริยธรรม
แ ด็ และ ยาวชนโรง รียน ัง ัด พฐ.ในตําบล คร็ง
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต
. คร็ง
น้า 65 ข้ 13
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน ารแขงขัน ี าด จูด ม
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด งนั ี า- นั รีฑา ข้ารวมแขง
ขัน
ี าด จูด ม ํา ภ
ชะ วด ประจําป 2564 ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฃ ง บต. คร็ง น้า 77 ข้ 5
คาใช้จายใน ารแขงขัน ี าท้ งถิ่น ัมพันธ
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ี าท้ งถิ่น
ัมพันธ และ
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร งทีมนั ี า ข้ารวม ารแขงขัน
ชื่ มความ ัมพันธ ี าท้ งถิ่น ัมพันธ ประจําป 2564
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฃ ง บต. คร็ง น้า 77 ข้ 4
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คาใช้จายใน ารแขงขัน ี า ยาวชน

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน รีฑาข ง ด็ นั รียน
ใน ขตพื้นที่ตําบล คร็งปรา ฏตามตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ข ง บต. คร็ง น้า 79 ข้ 10
โครง ารแขงขัน ี าต้านยา พติด ตําบล คร็ง
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ี าต้านยา พติด
ตําบล คร็ง(พรุ คร็งคัพ) ประจําป 2564 ประ บด้วยฟุตบ ลชาย
ว ล ลยบ ล ชาย- ญิง รื ี า ื่นๆตามความ มาะ ม
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 77 ข้ 1

งิน ุด นุน งค รประชาชน
ดุ นุน มาคม ี า ํา ภ ชะ วดใน ารจัด ิจ รรมแขงขัน ี า
รีฑา ํา ภ ชะ วด
พื่ ุด นุน มาคม ี า ํา ภ ชะ วดใน ารแขงขัน ี า รีฑา
ํา ภ ชะ วด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น ข ง บต. คร็ง (พ.ศ
.2561-2565) น้า 79 ข้ 13
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน ารแขงขัน รื ยาว มูที่ 2
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารแขงขัน รื ยาว มูที่ 2 ตําบล คร็ง
ประจําปงบประมาณ 2564
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต
. คร็ง
น้า 78 ข้ 8
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คาใช้จายใน ารจัดงานด จูดบานและข งดี ํา ภ ชะ วด

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานด จูดบาน าชาดและข งดี
ํา ภ ชะ วด ประจําป 2564 ชน คาจัด ถานที่ คา ชา ิ่งข ง
คาจัดนิทรรศ าร คาจัดชุดแ ดงบน วที คาข งขวัญข งรางวัล
ใน ารประ วดแขงขัน ป็นต้น
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฃ ง บต. คร็ง น้า 78 ข้ 6
คาใช้จายใน ิจ รรมทางศา นา งานประ พณี และวัฒนธรรม
พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ุป รณ และ ารจ้าง มาบริ าร
ตล ดจนคาใช้จายตาง ๆ ที่ใช้ใน ารจัด ิจ รรม/งาน รื
รวม ิจ รรม/แ ทียนวัน ข้าพรรษา ประ พณีแ ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาติที่ มื งนครฯ ประ พณีวัน ารทไทย ประ พณีชั พระ
ประ พณี ง รานต ป็นต้น
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฃ ง บต. คร็ง น้า 79 ข้ 11
โครง ารแขงขัน รื ยาวประจําป มูที่ 7
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารแขงขัน รื ยาว มูที่ 7 ตําบล คร็ง
ประจําปงบประมาณ 2564
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃ ง บต
. คร็ง
พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 10 ข้ 2
โครง าร บิ ฟ้าป่าพรุ
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารโครง าร บิ ฟ้าป่า
พรุ ประจําป 2564 ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ฃ ง บต. คร็ง น้า 79 ข้ 12
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โครง าร ง ริม นับ นุนประ พณีล ย ระทงภายในตําบล คร็ง

จํานวน

100,000 บาท

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริม นับ นุนประ พณีล ย
ระทงภายในตําบล คร็ง ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 10
ข้ 1
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง าร าร ง ริม นับ นุน ารดํา นินงานข ง ศูนยถายท ด
ทคโนโลยี าร ษตร
" พื่ ป็นคา บี้ยประชุม ุป รณ ํานั งาน ฯลฯ ตามโครง ารศูนย
ถายท ด ทคโนโลยีตําบล คร็ง
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข ง บต. คร็ง
น้า 128 ข้ 3"
โครง าร ง ริม ษตร ร รื่ ง ารใช้ปุ๋ย
" พื่ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม ษตร ร รื่ ง
ารใช้ปุ๋ย ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ข ง บต. คร็ง น้า 129 ข้ 5"
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่ จาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน พันธพืช ปุ๋ย จ บ และ ื่นๆ

แผนงานการพาณิชย์
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งานกิจการประปา

รวม

2,023,403 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,872,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

630,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
- คาถาย าร
- คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื
- คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น ชาบ้าน)
- คาธรรม นียมตางๆ
- คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา าร ยาง
นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ บ ดัดแปลง ต ติมครุภัณฑ
รื ิ่ง ร้าง ยาง คาจ้างแบ าม ัมภาระ คาบริ าร ําจัด
ปลว และคาซ มแซมทรัพย ิน) ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
(๑)คาปั าพาด าย ภายน ถานที่ราช าร พื่ ใ ้ราช าร
ได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้ แปลง ครื่ งวัดและ
ุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ข ง ารไฟฟ้า
(๒)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้ง ุป รณไฟฟ้า ติม คา
ธรรม นียม
รวมถึง ารปรับปรุง ระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า ารขยาย
ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบไฟฟ้าและ ุป รณ
- คาติดตั้งประปา
(๑) คาวางท ประปาภายน ถานที่ราช าร พื่ ใ ้ งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและ ุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ข ง ารประปา
(๒)คาจ้าง มา ดินท ประปาและติดตั้ง ุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบประปาและ ุป รณ
- คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณรงค รื
ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้าย ิจ รรม ตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง รื
นัง ื ั่ง าร ฯลฯ
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คาบํารุงรั ษาและซ มแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

142,500 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จํานวน

1,100,000 บาท

พื่ จาย พื่ ซ มแซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- คาบํารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ิน ื่น ชน ที่ดิน าคาร โรง
รื นวั ดุตางๆ ระบบประปา ซ มแซมท ประปา ครื่ ง ูบ
น้ํา ฯลฯ
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 17 .ค
.2556
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558
ตาม นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย
.2559

ค่าวัสดุ
วั ดุ

ร้าง
" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ร้าง ชน ฐิ ิน ปูน ปูน
ขาว ทราย ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะปู ล็ น้ ตางๆ ท ล็ าบ
ัง ะ ี ไม้ตางๆ ระจ บาน ลื่ น ฯลฯ "

วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ าร ้ม คล รีน น้ํายาตางๆ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
" พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ มิ ต รน้ํา มิ ต รไฟฟ้า ม รื ตะแ รง
ัน วะ ท ประปา น้ํายาประ านท ประปา ฯลฯ"
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าระบบประปา มูบ้าน

น้า : 61/62

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:16

งบลงทุน

รวม

150,903 บาท

รวม

150,903 บาท

จัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาล(Submersible Pump) แบบม ต รจุมใต้ จํานวน
น้ํา ขนาด 1 แรงม้าพร้ ม ุป รณ

25,136 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ื่น

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาล แบบม ต รจุมใต้
น้ํา (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า 1 ฟ พร้ ม
ุป รณจํานวน 2 ครื่ ง ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคา
ตลาด)ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 40 ข้ 19
จัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาล(Submersible Pump) แบบม ต รจุมใต้ จํานวน
น้ํา ขนาด 2 แรงม้าพร้ ม ุป รณ
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาลแบบม ต รจุมใต้น้ํา
(Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า 1 ฟ พร้ ม
ุป รณ จํานวน 3 ครื่ ง ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคา
ตลาด)
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 39 ข้ 17
จัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาล(Submersible Pump) แบบม ต รจุมใต้ จํานวน
น้ํา ขนาด1.5 แรงม้าพร้ ม ุป รณ
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ูบน้ําบาดาล แบบม ต รจุมใต้
น้ํา(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ฟ พร้ ม
ุป รณ
จํานวน 3 ครื่ ง( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 39 ข้ 18

67,716 บาท

48,051 บาท

น้า : 62/62

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:18:16

ไดโว

จํานวน

4,000 บาท

พื่ จัดซื้ ไดโว ขนาด 1.5 แรงม้า คุณลั ษณะพื้นฐาน ขนาด
ท 2 นิ้ว ําลังไฟฟ้า 220 โวลท ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562 และ บต. คร็ง ตั้งจายตาม
ราคาตลาด)
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 40 ข้ 20
วาน ระแท
จํานวน

6,000 บาท

พื่ จัดซื้ วาน ระแท จํานวน 1 ชุด คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ความ ร็วร บ 0-1,700 ร บ/นาที ัตรา าร ระแท 04,500 ครั้ง/นาที ําลังไฟฟ้า 650 วัตต น้ํา นั 1.9 .
( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2562
และ บต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ข ง บต. คร็ง น้า 40 ข้ 21

