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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
อํา ภอชะอวด จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
รณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่อบต.จะต้องจาย
พื่ออุด นุน งินคา บี้ยประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง และผู้ดูแล
ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม

รวม

16,247,650 บาท

รวม

16,247,650 บาท

รวม

16,247,650 บาท

จํานวน

146,250 บาท
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

11,000,000 บาท

จํานวน

3,801,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาทดแทนรายปี ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณ
ทั้งปี ของ องค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งิน ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ ูงอายุ ตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย บี้ยยังชีพ
ผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแ ้ไข พิ่ม
ติม
บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ คนพิ าร
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยความพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
และแ ้ไข พิ่ม ติม
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ป่วย อด ตามบัญชีรายชื่อที่
ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ ารท้องถิ่น ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548

จํานวน

180,000 บาท
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งิน ํารองจาย
" พื่อ ํารองจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี
าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือนร้อนของ
ประชาชน ป็น วนรวม รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน าร
ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัยได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว2343 ลงวันที่ 22 มษายน 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
.2550

จํานวน

500,000 บาท
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รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
" พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ2 ของ
ประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําปี ตามงบประมาณราย
จายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้/ งินบริจาค
และ งินอุด นุน)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.5/ว29 ลง
วันที่ 12 ร ฎาคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5
/ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับใน
งบประมาณรายจายประจาปี มทบ ข้า ป็น องทุนบํา น็จ
บํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบํา น็จ
บํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

จํานวน

442,800 บาท

น้า : 6/61

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:57:51

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จํานวน

170,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

11,526,225 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,769,325 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน และ งินคาตอบแทน
ราย ดือนรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับตําบล
ไมน้อย วาร้อยละ40 ของ งินที่ได้รับจัด รรแตละปีจา องทุน
ลั ประ ัน ุขภาพตามประ าศและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
.2561 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน และ งินคาตอบ
แทนประจําตําแ นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน และ งินคาตอบแทน
พิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

2,059,200 บาท

" พื่อจาย ป็น คาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล
–คาตอบแทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล
– คาตอบแทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล
– คาตอบแทน ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล "
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

6,025,405 บาท

จํานวน

3,769,880 บาท

จํานวน

85,500 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล(พร้อมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจําปี ใ ้แ พนั งาน วนตําบล ตาม รอบอัตรา
ําลังฯ ตําแ นง ปลัด อบต. ,ตําแ นง รองปลัด อบต
.,ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด, ตําแ นง นั ทรัพยา ร
บุคคล, ตําแ นงนั พัฒนาชุมชน ,ตําแ นง นิติ ร, ตําแ นง นั
จัด ารงานทั่วไป, ตําแ นง นั วิ คราะ นโยบายและ
แผน, ตําแ นง จ้าพนั งานธุร าร, ตําแ นง จ้าพนั งานป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย,ตําแ นง นั วิชา ารตรวจ อบภายใน
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ได้แ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน
พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.) และ
งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือนของปลัด อบต. งิน พิ่ม
ตามที่ ฏ มาย ํา นด ใ ้แ พนั งาน วนตําบล
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

168,000 บาท

คาจ้างลู จ้างประจํา

จํานวน

612,720 บาท

" พื่อจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจํา งินปรับปรุงคาจ้างลู จ้าง
ประจํา
-ตําแ นง นั จัด ารงานทั่วไป
-ตําแ นง นั ทรัพยา รบุคคล
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,221,305 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
(2)รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ
. 2558"

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน (พร้อมทั้ง งินปรับปรุงคาตอบ
แทน) ใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- พนั งานขับรถยนต
- ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
พนั งานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- ภารโรง
- ยาม
- พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ ขยะ)
- พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ น้ํา)
- คนงานประจํารถขยะ
- พนั งานดับ พลิง "

น้า : 9/61

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:57:51

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
" พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว คา งิน พิ่มผู้ปฏิบัติงาน
ี่ยงภัยตอ ุขภาพ งิน พิ่มตามที่ ฏ มาย ํา นดใ ้แ พนั งาน
จ้างตามภาร ิจ/พนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
-พนั งานขับรถยนต
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน
พนั งานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป
-ภารโรง
-ยาม
-พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ ขยะ)
-พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา (รถบรรทุ น้ํา)
-คนงานประจํารถขยะ
-พนั งานดับ พลิง "

จํานวน

168,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

2,721,800 บาท

รวม

848,600 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบคณะ รรม ารที่ปฏิบัติราช ารที่ ป็น
ประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล ชน
-คาตอบแทนใน ารคัด ลือ พนั งานและพนั งานจ้าง ฯลฯ
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้งขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ชน คณะ รรม าร ลือ ตั้งประจําองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประธาน รรม ารและ รรม ารประจํา นวย ลือ
ตั้ง อนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ ารแตงตั้งใ ้ชวย ลือใน าร
ปฏิบัติ น้าที่ของผู้อํานวย าร าร ลือ ตั้งประจําองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ป็นต้น
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง พนั งานจ้าง พื่อ
ผานความ ็นชอบ .อบต. ถือปฏิบัติตาม ฎ มาย และระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้อง
ถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและลู จ้าง พนั งานจ้างใน ารใ ้บริ าร
ประชาชน ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และ ารปฏิบัติงาน
ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติและวัน ยุด
ราช าร
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คา ชาบ้าน

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

58,600 บาท

" พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้านของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั 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 ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
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ค่าใช้สอย

รวม

1,250,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
จ้างจัดทํา ียรติบัตรฯ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวาง
บรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผยแพร คาธรรม นียม
ตาง ๆ คาจ้าง มาบริ าร คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ คาดูแลรั ษาระบบ
อิน ตอร น็ต คาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง คาจ้าง
มาบริ ารบุคคล คา นัง ือพิมพ คา ชา ครื่องถาย อ าร คา
ประ ันภัยรถ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดทําประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น)
โดยแย ป็น
(1) คารับรอง พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล
รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษา
ดูงาน และ จ้า น้าที่ ี่ยวข้อง ชน คาอา าร อา ารวาง คาใช้
จายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรอง ฯลฯ
(2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ
รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น รือองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ใ ้อยูในดุลยพินิจของผู้
บริ ารท้องถิ่น โดยยอด งินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ใ ้
บิ จายได้ ทาที่จายจริงและใ ้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงาน ารประชุม พื่อใช้ ป็น ลั ฐานประ อบ าร บิ
จาย โดยมี จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินงาน ป็นผู้รับรอง าร
จาย ข้อ (1) และ (2) ดํา นิน ารตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562"
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัดงาน ิจ รรมวัน ําคัญตางๆ (วัน ําคัญทาง
ราช าร)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ิจ รรมในวัน ําคัญ รือ
นื่องในโอ า พิ ศษ ที่ ําคัญตางๆ ารรวมปลู ต้นไม้ นื่องในวัน
ําคัญแ งชาติ ตลอดจน ิจ รรม ารพัฒนาตางๆ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 55 ข้อ 4

น้า : 14/61

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:57:51

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

60,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ได้แ คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียม ใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
นาย อบต. รองนาย อบต. ลขานุ ารนาย ประธาน ภา รอง
ประธาน ภา มาชิ ภา อบต.พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง พนั งานจ้าง และบุคคลภายนอ ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ไป
ราช ารในอํานาจ น้าที่และภาร ิจ องค ารบริ าร วน
ตําบล ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต
. คร็ง น้า 58 ข้อ 15"
คาใช้จายใน ิจ รรม งานวัน ําคัญ งานราชพิธี และงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ิจ รรมงานรัฐพิธีและวัน ําคัญ
ทางราช าร โดย ารจัด ิจ รรมงานรัฐพิธีและวัน ําคัญทาง
ราช ารตางๆ ตาม นัง ือ ั่ง าร ชน คาจ้าง มาจัด ถานที่ คา
อา าร คารับรอง คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 57 ข้อ 10
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โครง ารจัด าร ลือ ตั้งผู้บริ ารท้องถิ่นและ มาชิ ภา

จํานวน

450,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้งขององค ารบริ าร
วนตําบล คร็ง ตามที่ ฎ มาย ํา นด โดยจาย ป็นคาใช้จาย
ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คา
ถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใช้จาย
ใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้
บรรจุ อ าร คาของ มนาคุณ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาป้าย
โครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาตอบแทนคณะ รรม าร คา
ใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎาคม 2561 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

200,000 บาท

" พื่อจาย ป็นรายจายซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษาและซอมแซมครุภัณฑ ชน ครื่องพิมพดีด ครื่อง
อัด ํา นา ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ รถยนต วน
ลาง รถขยะ รถบรรทุ น้ํา ครื่อง แ น นอร รถ ู้ภัย รถ
จั รยานยนต ฯลฯ
- คาบํารุงรั ษาและซอมแซม ิ่ง อ ร้าง ทรัพย ินอื่น
ชน อาคาร โรง รือน วั ดุ ตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

330,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ชน ระดาษ ปา า มึ แฟ้ม
พระบรมฉายาลั ษณ ครื่องคิด ลข น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณงานบ้านงาน
ครัว ชน แปรง ถังขยะ ไม้ วาด แ ้วน้ํา และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับใช้ ับรถ
ยนต วน ลาง รถบรรทุ ขยะ รถบรรทุ น้ํา รถจั รยานยนต รถ
ู้ภัยและครุภัณฑของ อบต. ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
จารบี น้ํามัน ครื่อง น้ํามัน ียร น้ํามัน พา วอร น้ํามัน ฟองท้าย
น้ํามัน ลอลื่น โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ ํา รับ
ครื่องพิมพ , ัวพิมพ รือแถมพิมพ แป้นพิมพ ฮารดดิ ไดรฟ
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

293,200 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับอาคาร ถานที่ทํา ารองค าร
บริ าร วนตําบล และอาคาร รือ ถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบ คาไฟฟ้า าธารณะ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
คาบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็นคา ชา ลข มายและคาใช้บริ ารโทรศัพทพื้นฐานของ
องค ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งิน ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งิน ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จํานวน

4,000 บาท
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

103,200 บาท

รวม

20,100 บาท

รวม

20,100 บาท

จํานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ
าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน
ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มาย
ความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่
ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งิน ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ ํานั งาน
พื่อจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท คุณลั ษณพื้นฐาน ้าอี้พนั พิง ูงถึง ลาง
ลัง ปรับระดับ ูงต่ําได้ ขนาด ว้างไมน้อย
วา 64 ซนติ มตร ลึ ไมน้อย วา 62 ซนติ มตร ูงไมน้อย
วา 103 ซนติ มตร มีล้อ มุนได้ ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และอบต. คร็ง ตั้งจายตามราคา
ตลาด)
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จัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน

จํานวน

5,500 บาท

ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน

8,600 บาท

พื่อจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของ ํานั งบประมาณ
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้ง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer ) จํานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 4,300
บาท
โดยมีรายละ อียดพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
* ณราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นระดับอํา ภอ อํา ภอชะอวด จัง วัดนครศรี
ธรรมราช
" พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับอํา ภอ อํา ภอชะ
อวด จัง วัดนครศรีธรรมราช ตาม นัง ือองค ารบริ าร วน
ตําบลชะอวด ที่ นศ 75501/ว056 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 73 ข้อ 11"
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

4,063,820 บาท

รวม

3,104,220 บาท

รวม

3,104,220 บาท

จํานวน

2,494,740 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

229,200 บาท

จํานวน

332,280 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี
-ผู้อํานวย าร องคลัง
- จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
- จ้าพนั งานพั ดุ
-นั วิชา ารจัด ็บรายได้
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผู้อํานวย าร องคลัง
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558

คาจ้างลู จ้างประจํา
" พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ ลู จ้างประจํา งินปรับปรุง งิน ดือนคา
จ้างประจํา จํานวน 1 ตําแ นง
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้"
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
" พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ (พร้อมทั้ง งินปรับปรุงคาตอบแทน) จํานวน 2 ตําแ นง
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
-ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี "
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

6,000 บาท

รวม

866,000 บาท

รวม

343,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 2 ตําแ นง
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
-ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี "
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
" พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน อื่น ( งินรางวัลประจําปี) งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ -คาตอบแทนคณะ
รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร -คาตอบแทนคณะ
รรม ารตรวจรับพั ดุ ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ -คาตอบแทนอื่น ๆ ที่
มี นัง ือ ั่ง าร รือระ บียบฯ - ฯลฯ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง พนั งานจ้าง มื่อ
ผานความ ็นชอบ .อบต.ถือปฏิบัติตาม ฎ มายและ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557 ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ ที่มี นัง ือ ั่ง
าร แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ ที่มี นัง ือ ั่ง
าร แนวทางปฏิบัติ รือระ บียบ ฎ มายรองรับ
-คาตอบแทนคณะ รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร
- งินรางวัล
-คาตอบแทนคณะ รรม ารตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
- คาตอบแทนอื่นๆ ที่มี นัง ือ ั่ง ารแนวทางปฏิบัติ รือระ บียบ
ฎ มายรองรับ ฯลฯ"
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและลู จ้าง พนั งานจ้างใน ารใ ้บริ าร
ประชาชน ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และ ารปฏิบัติงาน
ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติและวัน ยุด
ราช าร
คา ชาบ้าน
จํานวน

120,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้านของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดัง
นี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
"- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั 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 ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
" พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
-คาถาย อ าร
-คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
-คาโฆษณาและ ผยแพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง
โทรทัศน มโ ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ
-คาธรรม นียมตางๆ
-คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
-คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง
นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ
รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้ํา คาจ้างแบ าม ัมภาระ คา
บริ าร ําจัดปลว และคาซอมแซมทรัพย ิน)ฯลฯ
-คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ชน ป้ายประชา
ัมพันธ ารยื่นแบบชําระภาษี รวมถึงป้าย ประชา ัมพันธ
ตามนโยบาย คํา ั่ง รือ นัง ือ ั่ง าร คา บี้ยประ ันภัยรถ
จั รยานยนต ฯลฯ"
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ได้แ คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้างตามภาร ิจปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง น้า 58 ข้อ 15"
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

" พื่อจาย ป็นรายจายซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษาและซอมแซมครุภัณฑ ชน ครื่องพิมพดีด ครื่อง
อัด ํา นา ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
แ น นอร รถจั รยานยนต ฯลฯ
-คาบํารุงรั ษาและซอมแซม ิ่ง อ ร้าง ทรัพย ิน
อื่น ชน ที่ดิน อาคาร โรง รือน วั ดุตางๆ
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 .ค
.2556
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
. 2558
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย
.2559
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
" พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ที่ ป็นวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ใบคําร้อง ใบ ร็จรับ งินฯลฯ "
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
" พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นยานพา นะ
ํา รับใช้ ับรถจั รยานยนต ชน น้ํามัน บนซิน น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง น้ํามัน ลอลื่นฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ มท ดวนมา ที่ มท 0808 .2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2560"
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

8,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

8,000 บาท

รวม

93,600 บาท

รวม

93,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชนแผนดิ
็ต โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟตแวร ที่มีราคา นวย นึ่งไม
ิน 20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ ฯลฯ และโปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟตแวร ที่มีราคา
นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ (คาจัดซื้อโปรแ รมระบบ
ประปา ป็น Pra on mobile พร้อม ครื่องพิมพใบแจ้งแบบพ
พา จํานวน 20,000 บาท
"

" พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร คาซื้อไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ"
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อโตะทํางาน ํานั งาน
" พื่อจัดซื้อโตะทํางาน ล็ จํานวน 1 ตัวราคาตัวละ 5,000
บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ขนาด ว้างไมน้อย วา 107.70 ซมลึ ไมน้อย วา 66.9 ซม.
ูงไมน้อย วา 75 ซม. ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ และ อบต. คร็ง ตั้งจายตามราคาตลาด)"
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต ขนาด 120 ซีซี
คาจัดซื้อรถจั รยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดปริมาตร ระบอ ูบขั้นต่ํา
(1) รณีขนาดต่ํา วา ซีซี ที่ ํา นดไม ิน 5 ซีซี รือขนาด ิน
วา ซีซีที่ ํา นดไม ิน 5 ซีซี ป็นรถจั รยานยนตตามขนาด ซีซีที่
ํา นดไว้
(2) ราคาที่ ํา นดไมรวมอุป รณและคาจดทะ บียน
(3) ารจัดซื้อรถจั รยานยนตใ ้มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของ ํานั งบประมาณ ปรา
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น) (พ.ศ2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 น้า 30 ข้อ 1

จํานวน

54,700 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องจดบันทึ ลขมาตร(โทรศัพทมือถือพร้อมระบบปฏิบัติ าร)
จัดซื้อ ครื่องจดบันทึ ลขมาตร (โทรศัพท)มือถือ ระบบปฏิบัติ
าร (จํานวน 2 ครื่อง ) ราคา ครื่องละ 8,000 บาท (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด) คุณลั ษณะพื้นฐาน
- จอแ ดงผล Sper AMOLED 24 –bit (16 ล้าน ี)
- ความละ อียด 1080x 2400 พิ ซล (411 PPi)
- ระบบปฏิบัติ าร (OS,CPU,GPU)
-ระบบปฏิบัติ าร One UI 2.0 based on Andriod 10
- นวยประมวลผล: Mediatek Hello P65 Octa Core
-ความ ร็ว: 2.0 GHz
- นวยความจํา RAM 4/8 GB, ROM 128 GB
-ระบบ ชื่อมตอ าร าตําแ นง :Assisted GPS
-WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
-จุด ระจาย ัญญาณอิน ตอร น็ตพ พา (Portable WiFi Hotspot)
- ชื่อมตอไร้ ายระ วางอุป รณโดยตรง (WiFi Direct) Bluetooth 5.0
-แบต ตอรี่ ระบบชารจ
-แบต ตอรี่ Li-pol 5,000 mah (Standard battery)
-รองรับชารจไว 15 w (Fast Charging)

จํานวน

16,000 บาท
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ครื่องพิมพ ล ซอร รือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

จํานวน

8,900 บาท

จํานวน

9,000 บาท

" พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 น้า ตอ นาที (ppm) จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200 x1,100 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย
วา 1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
(จัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร)
จัดซื้อ ครื่องพิมพใบแจ้งแบบพ พา ขนาด 58 mm
" พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพใบแจ้งแบบพ พา ขนาด 58 mm พื่อรอง
รับ ับโปรแ รม ฟัง ชัน BT รองรับ Android ,iOS
และ Windows พิมพข้อมูลจา อุป รณแบบไร้ าย ครื่องพิมพ
ความร้อน พิมพ ามารถ ข้าถึง 80 มิลลิ มตร/วินาที แบต ตอรี่
ลิ ทียมไอออนแบบชารตไฟได้ 1500 mAh แบต ตอรี่ทํางานได้ตอ
นื่อง 8 ชั่วโมง ขนาด ระดาษ 57*30 มม
.(ประมาณ 2.17*1.18 in) จํานวน 3 ครื่อง ๆละ 3,000
บาท ( ป็นราย ารที่ไม ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ อบต. คร็งตั้งจายตามราคาตลาด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

260,500 บาท

รวม

205,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาป่วย ารใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ
แทน รือคาป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบล ที่ดํา นิน าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.4/ว179 ลงวันที่ 29 ม ราคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัยแ งชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารคาใช้จายใน ารดํา นิน ิจ รรม ารควบคุมไฟป่า
" พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรม ารควบคุมไฟป่า ชน คาประชา
ัมพันธ และคาใช้จายที่ ี่ยวข้อง ํา รับดํา นิน ิจ รรม ารควบ
คุมไฟป่า ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบ
ต. คร็ง น้า 61 ข้อ10"
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โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าอุบัติ ตุทางถนน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดตั้งและ รือ นับ นุน ารจัดตั้ง
ดานตรวจและจุดตรวจรวม พื่อป้อง ัน และแ ้ไขปัญ าอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรา
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 59 ข้อ 4"
โครง าร ง ริมความรู้ ี่ยว ับภัยและป้อง ันภัยแ ประชาชน
" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมความรู้ ี่ยว
ับภัยและ ารป้อง ันภัยแ ประชาชน ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาป้าย คาวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม คา
อา าร อา ารวาง และคาใช้อื่นๆที่จํา ป็นในดํา นิน
โครง าร ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ของ อบต. คร็ง น้า 61 ข้อ 8 "
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน วาลวน้ําดับ พลิง ทอ
าย งน้ํา อุป รณดับไฟป่า ถังดับ พลิง ถังดับ พลิงผง คมี
แ ้ง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

55,500 บาท

รวม

55,500 บาท

จํานวน

55,500 บาท

รวม

1,303,480 บาท

รวม

709,480 บาท

รวม

709,480 บาท

จํานวน

508,060 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

138,000 บาท

จํานวน

21,420 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า ขนาด 5 ิโลวัตต
พื่อจัดซื้อ ครี่อง ํา นิดไฟฟ้า ขนาด 5 ิโลวัตต จํานวน 1
ครื่อง รายละ อียดคุณลั ษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ของ ํานั งบประมาณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี
-ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา
-นั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา
ตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) ประ าศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบแทน
-ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

594,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทนตาม ฎ มายแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น ได้แ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง พนั งานจ้าง พื่อผาน
ความ ็นชอบ .อบต. ถือปฏิบัติตาม ฎ มาย และระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะรางวัลประจําปีแ พนั งาน วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- คาตอบแทนคณะ รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร
- งินรางวัล
- ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้แ พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร และวัน ยุดราช าร
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

5,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั 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 ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร จ้าง มาแรงงาน(คาจ้าง
มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น
าร ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้จ้าง)คาจัดทํา อ าร คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา ชาทรัพย ิน(ย ว้น
คา ขาบ้าน)คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณ
ณรงค รือ ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร/ ีฬา/ ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง นัง ือ ั่ง าร
คาจ้าง มาบริ าร รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาจ้าง มาบริ ารบุคคล ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และ
ผู้มี ิทธิ์ ได้แ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดินทางไปราช าร
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ ง
ชาติ ประจําปี 2565 ํา รับ ป็นคาจัด ถานที่ คา ชา ครื่อง
ียง วที คาจ้าง มาบริ าร คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาของขวัญ
ของรางวัล คาวั ดุอุป รณตางๆ ป็นต้น ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฃอง อบต. คร็ง น้า 62 ข้อ 3
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องแ น นอร ครื่องปรับอา าศ ฯลฯ
-คาบํารุงรั ษาและซอมแซม ิ่ง อ ร้าง ทรัพย ิน
อื่น ชน อาคาร
โรง รือน วั ดุตางๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ
คลิป ป๊ ข็ม มุด ทปพีวีซี ระดาษคารบอน ระดาษไข ตรา
ยาง
แปรงลบ ระดาน ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน แผนดิ
โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน
20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

1,000 บาท

รวม

7,455,790 บาท

รวม

2,481,120 บาท

รวม

2,481,120 บาท

จํานวน

1,507,080 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

692,040 บาท

จํานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอา ร
ไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี จํานวน 5 ตําแ นง

งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งานครูพระราชบัญญัติ งิน
ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจําตําแ นงข้าราช ารครูและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พร้อม
ทั้งปรับปรุงคาตอบแทน
-ผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

2,345,470 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

802,470 บาท

จํานวน

114,200 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั 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 ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาจัด าร รียน าร อน
พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด
องค ารบริ าร วนตําบล คร็ง จํานวน 4 ศูนย อัตราคนละ 1,700
บาท/ปี
– แนวทางประมาณ ารรายรับและจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่นประจํางบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนบท้าย นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

คาใช้จายใน ิจ รรม งานวัน ําคัญ งานราชพิธี และงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง และผู้มี ิทธิ์ ได้แ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั
คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคาจัดงานรัฐพิธี นื่องในวัน ําคัญตางๆ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ 4 ศูนย
คาอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ 4
ศูนย จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 21 บาท
– แนวทางประมาณ ารรายรับและจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจํางบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนบท้าย นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564

จํานวน

648,270 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,445,000 บาท

จํานวน

1,445,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,629,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,629,200 บาท

จํานวน

2,629,200 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว
-คาจัดซื้ออา าร ริม(นม)ใ ้แ ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ 4
ศูนย จํานวน 260 วัน อัตราจัด รรคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน
-คาวั ดุอา าร ริม(นม) ํา รับ ด็ ใน ัง ัด( พฐ.)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) ใ ้แ ด็ ใน ํานั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐานอัตราจัด รรคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน
มาย ตุ – แนวทางประมาณ ารรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นประจํางบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนบท้าย
นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยู
ในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล คร็ง

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้
จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ าร
ใช้บริ าร

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนคาอา าร ลางวันแ ด็ พฐ.ในพื้นที่ตําบล คร็ง
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,416,000 บาท

รวม

1,196,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

1,064,000 บาท

จํานวน

524,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
อัตรา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นและ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
" พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
-คา ําจัด ิ่งปฏิ ูล -คาระวางรถบรรทุ -จ้าง มาบริ าร
บุคคลทั่วไป
-คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน )
-คาโฆษณาและ ผยแพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน มโ ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ
-คาธรรม นียมตางๆ
-คา บี้ยประ ันภัย
-คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง
นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม
ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้ํา คาจ้างแบ าม ัมภาระ คา
บริ าร ําจัดปลว และคาซอมแซมทรัพย ิน )ฯลฯ
- คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ พื่อรณรงค ผย
แพรและ ร้างความตระ นั ตางๆ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารบริ ารจัด าร นวย ู้ชีพ

จํานวน

504,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารบริ ารจัด าร นวย
ู้ชีพ ชน คาตอบแทน คาวั ดุอุป รณ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 67 ข้อ 4"
โครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดจา โรคพิษ ุนัขบ้า
จํานวน

36,000 บาท

"- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารป้อง ันและควบคุมโรค
พิษ ุนัขบ้าขององค ารบริ าร วนตําบล คร็ง โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดโครง าร คา
วั ดุ คาวัคซีน คาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้าย
รณรงค คาจ้าง มาบริ าร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ
ี่ยวข้องใน ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0810.5/ ว
0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ของ อบต. คร็ง
น้า 68 ข้อ 6"
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

รวม

12,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับ ครื่องพน
มอ ควัน ําจัดยุงลาย ชน น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํายา คมี ํา รับพน ําจัดยุง าร คมีป้อง ัน
รือ ําจัดยุงและแมลงนําโรคตางๆ ตลอดจนวั ดุอื่นๆ ชน ชุด
ตรวจ อบ าร พติด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื่อวั ดุที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติงาน ชน ถุงมือ
ยาง รือ นัง ผ้าปิดปา – ปิดจมู รอง ท้ายาง ุ้ม ้น ูงใต้
ขา ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จํานวน

5,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มูที่ 1-11
"- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ
ุขใ ้ ับ รรม าร มูบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 11 มูบ้านๆ ละ 20,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย พระราชบัญญัติ ประ าศ ระ บียบ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศคณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุนขององค าร
บริ ารจัง วัด ทศบาล และองค ารบริ าร วนตําบลใน ารใ ้
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุขขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2560 รื่อง แนวทาง าร
ดํา นินโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข พิ่ม ติม
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต
. คร็ง น้า 67 ข้อ 5"
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,922,100 บาท

รวม

1,769,200 บาท

รวม

1,769,200 บาท

จํานวน

1,229,040 บาท

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี
- ผู้อํานวย าร องชาง
- วิศว รโยธาชํานาญ าร
- นายชาง ขียนแบบชํานาญงาน
- จ้าพนั งานประปา
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
-คาตอบแทน พิ่มราย ดือนของพนั งาน วนตําบลตามระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
ของพนั งานและลู จ้าง วนราช าร
- งินปรับปรุง ํา รับคุณวุฒิ ที่ พ. รือ .อบต.
รับรองวาคุณวุฒินั้น ป็นคุณ มบัติ ฉพาะ ํา รับตําแ นง
ที่ได้รับแตงตั้ง
- งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)
- งิน พิ่มพิ ศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.)
- งิน พิ่มประจําตําแ นงที่ต้องฝ่าอันตราย ป็นป ติ ฯลฯ

งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผู้อํานวย าร องชาง ตามประ าศ
คณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ ๒) ประ าศ ณ วันที่ 18 มษายน พ.ศ.2556
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

402,720 บาท

จํานวน

61,440 บาท

รวม

1,135,500 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทนตาม ฎ มายแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น ได้แ
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง พนั งานจ้าง พื่อผาน
ความ ็นชอบ .อบต. ถือปฏิบัติตาม ฎ มาย และระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะรางวัลประจําปีแ พนั งาน วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- คาตอบแทนคณะ รรม ารประ มิน ารพัฒนาบุคลา ร
- งินรางวัล
- ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบแทน
- ผู้ชวยนายชางโยธา
- ผู้ชวย จ้าพนั งานประปา
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร และวัน ยุดราช าร
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คา ชาบ้าน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน/คา ชาซื้อบ้าน/คาผอนชําระ งิน ู้ ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ผู้มี ิทธิขององค ารบริ าร วนตําบล คร็ง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั 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 ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 "
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ค่าใช้สอย

รวม

780,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
-คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา ชา
ทรัพย ิน (ย ว้น ชาบ้าน) คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง
มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ
ร้างอยาง คาจ้างแบ าม ัมภาระ คาบริ าร ําจัดปลว และคา
ซอมแซมทรัพย ิน) ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
(๑)คาปั าพาด าย ภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช าร
ได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง ครื่องวัดและ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
(๒)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า ติม คา
ธรรม นียม
รวมถึง ารปรับปรุง ระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า ารขยาย
ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ
- คาติดตั้งประปา
(๑)คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา
(๒)คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบประปาและอุป รณ
-คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณรงค รือ
ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้าย ิจ รรม ตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง รือ
นัง ือ ั่ง าร ฯลฯ
-คารายจาย พื่อจ้างออ แบบ ขียนแบบ จ้างควบคุมงานที่จายใ ้
แ อ ชน รือนิติบุคคล
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
และผู้มี ิทธิ์ ได้แ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั
คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ
และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฃอง อบต. คร็ง
น้า 58 ข้อ 15
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
-คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ชน ครื่องคอมพิว ตอร
ครื่องปรับอา าศ ครื่อง แ น นอร รถจั รยานยนต รถยนต
ฯลฯ
-คาบํารุงรั ษาและซอมแซม ิ่ง อ ร้าง ทรัพย ิน
อื่น ชน ที่ดิน อาคาร โรง รือน ถนน วั ดุตางๆ ฯลฯ
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 .ค
. 2556
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
. 2558
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 353 ลงวันที่ 20 มิ.ย
. 2559
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค. 2560
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ่งิ ของ ครื่องใช้ตางๆ ที่ ป็นวั ดุ ํานั งาน
ระดาษ แฟ้ม ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ ไม้บรรทัด ตรา
ยาง ซอง ฯลฯ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นวั ดุไฟฟ้าและอื่นๆ ชน ลอดไฟ ายไฟ วิทซ
ไฟ ฯลฯ
วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ชน อิฐ ิน ปูน ปูนขาว ทราย
ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้นตางๆ ทอ ล็ อาบ ัง ะ ี ไม้
ตางๆ
ระจ บาน ลื่อน ยางมะตอย ํา ร็จรูป ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับใช้
ับรถยนต รถจั รยานยนต และครุภัณฑของ อบต. ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559 ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2560
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน แผนดิ
โปรแ รมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน
20,000 บาท มา แป้นพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ ครื่อง
พิมพ ฯลฯ

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
อา ร
ไปรษณียบัตร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

17,400 บาท

รวม

17,400 บาท

จํานวน

17,400 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ราคา ครื่องละ
5,800 บาท จํานวน 3 ครื่อง คุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา
ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ของ ระ
ทรวง ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง
อายุ ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร และคา
ใช้จายที่จํา ป็น
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. คร็ง
น้า 71 ข้อ 3"
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

3,685,500 บาท

งบลงทุน

รวม

3,565,500 บาท

รวม

3,565,500 บาท

จํานวน

693,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัดงานดอ จูดบานและของดีอํา ภอชะอวด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานดอ จูดบานและของดีอํา ภอ
ชะอวด ประจําปี 2565 ชน คาจัด ถานที่ คา ชา ิ่งของ
คาจัดนิทรรศ าร คาจัดชุดแ ดงบน วที คาของขวัญของรางวัล
ใน ารประ วดแขงขัน ป็นต้น
ปรา ฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฃอง อบต. คร็ง น้า 78 ข้อ 6
คาใช้จายใน ิจ รรมทางศา นา งานประ พณี และวัฒนธรรม
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อุป รณ และจ้าง มาบริ ารตลอดจนคาใช้
จ้างตางๆ ที่ใช้ใน ี่จัด ิจ รรม/งาน รือรวม ิจ รรม/แ ทียนวัน
ข้าพรรษา ประ พณีแ ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่ มืองนครฯ ประ พณี
วัน ารทไทย ประ พณีชั พระ ประ พณี ง รานต ป็นต้น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้างถนน ค ล. ายโตะดี 2 มูที่ 2
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร อ ร้างถนน ค ล. ายโตะดี 2
ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร ระยะทาง 250 มตร รายละ อียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต. คร็ง
ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 14 ข้อ 15
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โครง าร อ ร้างถนน ค ล. าย น้าวัดบางน้อย – ชลประทาน

จํานวน

696,000 บาท

จํานวน

317,000 บาท

จํานวน

642,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร อ ร้างถนน ค ล. าย น้าวัด
บางน้อย - ชลประทาน มูที่ 10 ตําบล คร็ง ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร ระยะทาง245.00 มตร รายละ อียด ตามปริมาณ
งาน และแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต. คร็ง ํา นด ปรา ฏใน
แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 28 ข้อ 63
โครง ารบุ บิ ถนน ายแปลง าธิต – ป่าพรุ (ชวงที่ 2)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารบุ บิ ถนน ายแปลง
าธิต - ป่าพรุ(ชวงที่ 2) ว้าง ฉลี่ย 3.50 มตร ระยะทาง 480
มตร รายละ อียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนมาตรฐาน
ที่ อบต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564 น้า 16 ข้อ 30
โครง ารปรับปรุงถนน าย น้า อประชุม มูที่6- ขต มูที่ 7
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารปรับปรุงถนน าย น้า อ
ประชุม มูที่ 6 - ขต มูที่ 7 ตําบล คร็ง ว้าง
ฉลี่ย 5 มตร ระยะทาง 1,900 มตร รายละ อียด ตามปริมาณ
งาน และแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต. คร็ง ํา นด ปรา ฏใน
แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1/2564 น้า 17 ข้อ 34
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางทาง มูที่ 5

จํานวน

213,500 บาท

จํานวน

441,000 บาท

จํานวน

383,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ มูที่ 5
ตําบล คร็ง โดย ารติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ ชนิด ลอดคู
แอลอีดี T8 ป็นแบบทูป ( ลอดยาว 18 W) ิ่งโคม ล็ ออตดิป
าวาไนท ยาว 3.00 มตร ขนาด ้นผาศูนย ลาง 1.5 นิ้ว ขาจับ
ิ่งโคมรางน้ํา ชนิดปรับได้ อุป รณตามมาตรฐาน ารไฟฟ้าพร้อม
ตอ าย ับระบบไฟฟ้า าธารณะของ ารไฟฟ้า วน
ภูมิภาค จํานวน 61 ชุด รายละ อียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต. คร็ง ํา นด
พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร (ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564
น้า 21 ข้อ 37
โครง ารปรับปรุงทอประปารอบ มูบ้าน มูที่ 3
พื่อใช้ ป็นคาใช้จายโครง ารปรับปรุงทอ HDPE (PE 100) มู
ที่ 3 ตําบล คร็ง ขนาด 90 มม. ชั้น PN6 ระยะทาง 210
มตร และขนาด 63 มม. ชั้น PN6 ระยะทาง 3,645 มตร ราย
ละ อียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต. คร็ง ํา นด
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1/2564 น้า 23 ข้อ 62
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารขุดลอ คลอง ายบาง ตย - คลอง งน้ํา าธารณะ ม.7
พื่อใช้ ป็นคาใช้จายในโครง ารขุดลอ คลอง ายบาง ตย-คลอง
งน้ํา าธารณะ ม.7 ว้าง 6.00 มตร ระยะทาง1,350
มตร ลึ 1.50 มตร รายละ อียด ตามปริมาณงาน และแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต. คร็ง ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564
น้า 18 ข้อ 40
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
รายจายคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้(คาK)

จํานวน

180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินชด ชยคางาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K ) ตาม นัง ือดวนที่ ุด ค ( จว) 0405/.๒ ว 110
ลงวันที่ 5 มีนาคม ๒561 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติใน าร
ํา นด งื่อนไขและ ลั ณฑ ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) คา
ออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคล
ภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขาชะอวดขยายระบบไฟฟ้า า
ธารณะตําบล คร็ง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขาชะอวดขยาย
ระบบไฟฟ้า าธารณะตําบล คร็ง
ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 127
ข้อ 212
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร าร ง ริม นับ นุน ารดํา นินงานของ ศูนยถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตร
" พื่อ ป็นคา บี้ยประชุม อุป รณ ํานั งาน ฯลฯ ตามโครง ารศูนย
ถายทอด ทคโนโลยีตําบล คร็ง ปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ของ อบต. คร็ง
น้า 128 ข้อ 3"
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โครง ารฝึ อบรม ารทําปลาดุ ร้า

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารฝึ อบรม ารทําปลาดุ
ร้า ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร และคา
ใช้จายที่จํา ป็น
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่2/2563 ของ อบต. คร็ง น้า 7 ข้อ 3 "
โครง าร ลี้ยง ุ้ง ้าม ราม
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดอบรมโครง าร ลี้ยง ุ้ง ้าม
ราม ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คา
จ้าง มายานพา นะและคาใช้จายที่จํา ป็นปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่2/2563 ของ อบต. คร็ง น้า 36ข้อ 4 "
โครง าร ลี้ยงไ ไข
จํานวน

30,000 บาท

" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดอบรมโครง าร ลี้ยงไ ไข ชน คา
วั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร และคาใช้จายที่จํา
ป็น
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่2/2563 ของ อบต. คร็ง น้า 36ข้อ 3 "

โครง าร ลี้ยงผึ้งโพรง
" พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดอบรมโครง าร ลี้ยงผึ้งโพรง
ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร และคาใช้
จายที่จํา ป็น
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่2/2563 ของ อบต. คร็ง น้า 36ข้อ 2 "

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน จอบ มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย วั ดุ
พาะชํา ัว ะโ ล ดูดน้ํา โซ ลื่อยยนต ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
8080.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย์

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 60/61

วันที่พิมพ : 8/4/2565 10:57:51

งานกิจการประปา

รวม

1,778,935 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,778,935 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

530,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
- คาถาย อ าร
- คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
- คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น ชาบ้าน)
- คาธรรม นียมตางๆ
- คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
- คาจ้าง มาบริ าร (คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง
นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ
รือ ิ่ง อ ร้างอยาง คาจ้างแบ าม ัมภาระ คาบริ าร ําจัด
ปลว และคาซอมแซมทรัพย ิน) ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
(๑)คาปั าพาด าย ภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช าร
ได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง ครื่องวัดและ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
(๒)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า ติม คา
ธรรม นียม
รวมถึง ารปรับปรุง ระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า ารขยาย
ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ
-คาติดตั้งประปา
(๑)คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา
(๒)คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบประปาและอุป รณ
-คาจัดทําแผนป้ายและแผนผ้าประชา ัมพันธ ป้ายรณรงค รือ
ร้างจิต ํานึ ตางๆ ป้าย ิจ รรม ตางๆ ตามนโยบาย คํา ั่ง รือ
นัง ือ ั่ง าร ฯลฯ
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

142,500 บาท

วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

2,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อปูนขาว ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าร ้ม คลอรีน น้ํายาตางๆ ฯลฯ
วั ดุอื่น

จํานวน

100,000 บาท

รวม

1,106,435 บาท

จํานวน

1,106,435 บาท

พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน
อื่น ชน ที่ดิน อาคาร โรง รือนวั ดุตางๆ ระบบประปา ซอมแซม
ทอประปา ครื่อง ูบน้ํา ฯลฯ
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 17 .ค
.2556
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2558
ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย
.2559
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า มอ รือ ตะแ รง ัน
วะ ทอประปา น้ํายาประ านทอประปา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าระบบประปา มูบ้าน

