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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อง ารบริ าร วนตาบล า อ
อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,860,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

17,625,000 บาท

รวม

17,625,000 บาท

รวม

17,625,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
จานวน

15,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน
บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

11,472,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ แ ผ งอายุใน ต วามรับผิดชอบ
บี้ยยังชีพ วามพิ าร

จานวน

4,100,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพ นพิ ารใ แ นพิ ารใน ต วามรับผิด
ชอบ
บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

78,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผป่วย อด ใ แ ผป่วย อด ใน ต วาม
รับผิดชอบ
งิน ารองจาย

จานวน

1,500,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ารองจายใน รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด
าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทา วาม ดือดรอน อง
ประชาชน ป็น าร รงดวน
รายจายตาม อผ พัน
รายจายตาม อผ พัน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ นั ุ ภาพระดับทองถิ่น
รือพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล า อ ( ป ช.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

17,241,444 บาท

งบบุคลากร

รวม

13,300,140 บาท

รวม

5,594,040 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ
รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง องนาย อง ารบริ าร วน
ตาบลและรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วนตาบล
และรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
อง ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล และ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

90,720 บาท

4,880,040 บาท

รวม

7,706,100 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

4,055,760 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน องพนั งาน วนตาบล
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

10,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล
งินประจาตาแ นง

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงและ าตอบแทนพิ ศษใ แ
พนั งาน วนตาบล
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าจางล จางประจา

จานวน

535,920 บาท

พื่อจาย ป็น าจางล จางประจา
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

2,686,800 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

165,420 บาท

รวม

3,756,704 บาท

รวม

1,020,204 บาท

จานวน

602,204 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย าตอบแทน
ณะ รรม ารผดา นิน าร ลือ ตั้ง ป็นตน
า ชาบาน
จานวน

222,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล และล จางประจา
ค่าใช้สอย

จานวน

196,000 บาท

รวม

1,235,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฝอ า ชา
ทรัพย ิน าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร าจางทา อง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา ป็น
ตน
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

100,000 บาท

(1) รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย จานวน
งบรายจายอื่นๆ

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารับรอง ดังนี้
(1) ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะ
บุ ล จานวน 50,000 บาท
(2) ารับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอนุ รรม าร ที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
รือระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น รืออง รป รอง
วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ป็นตน จานวน 50,000
บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นรายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ ชน าใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน าร
ฝึ อบรม ัมมนา า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า องรางวัล รือ งินรางวัล า
พวงมาลัย าชอดอ ไม และพวงมาลา ป็นตน
(2) โ รง ารฝึ อบรม ุณธรรมจริยธรรมบุ ลา ร
จานวน
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ุณธรรมจริยธรรม
บุ ลา ร ชน าจัด ตรียม ถานที่ าอา าร อา ารวางและ
รื่องดื่ม าวิทยา ร าวั ดุ อุป รณ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 168 ลาดับที่ 1

35,000 บาท
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(3) โ รง าร ลือ ตั้งผบริ าร มาชิ และ ลือ ตั้งซอม

จานวน

590,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร ลือ ตั้งผบริ าร มาชิ และ
ลือ ตั้งซอม ชน าวั ดุ อุป รณ า อ าร าแบบพิมพ
ตางๆ าบัตรลง ะแนน ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0309.1/34570 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาดวย าร
ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่นและผบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน ณะ รรม าร าร ลือ
ตั้ง ที่ ลต 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 ร ฎา ม 2564
- ป็นไปตาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 218 ลาดับที่ 14
(4) โ รง ารอง ารบริ าร วนตาบล า อ ลื่อนที่
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารอง ารบริ าร วนตาบล า
อ ลื่อนที่ ชน าจัด ตรียม ถานที่ าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 218
ลาดับที่ 13
าบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ชน าซอมแซม รุภัณฑตางๆ าซอมแซมรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ป็นตน
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ค่าวัสดุ

รวม

750,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน มุด ปา า ดิน อ ไมบรรทัด แฟ้ม ัน ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ รื่อง านวณ
ล ระดาษป ารด ลวด ย็บ ระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็ ย็บ
ระดาษ ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

40,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นจัดซื้อ าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ็ม ัด
นิรภัย ็ม ัด ายรัดไฟฟ้า ทปพัน ลียว ายไฟฟ้า วิทซ
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร มอแปลง
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโ รโฟน ถานไม ัวแรงไฟฟ้า ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน
รัว ชน ชอน จาน อม ไม วาด ผาปโต๊ะ ถวย ชาม ระจ
งา มอน มุง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุยานพา นะและ น ง
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและ น ง ชน แบต ตอร
รี่ ยางนอ ยางใน ายไม พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว
ทียน บาะรถยนต แมแรง ็ม ัดนิรภัย ระจ โ งมน ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าซ แ ๊ น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ียน
โป ตอร พ ัน ี ฟิลม แถบบันทึ ียง รือภาพ รป ี รือ าว
ดาที่ไดจา ารลาง อัด ยายภาพ ภาพถายดาว ทียม ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล ัวพิมพ แถบพิมพ า รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย บิ้ล ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

751,500 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า อง านั งาน อบต. า อ และ ถานที่
ป็นทรัพย ิน อง อบต. า อ รับผิดชอบ
าบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารโทรศัพทใน ารติดตอ
ราช าร ชน โทรศัพท ลื่อนที่ า ชา รื่อง า ชา มาย ล
โทรศัพท ป็นตน
าบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย ชน าไปรษณีย าธนาณัติ า
ดวงตราไปรษณียา ร าธรรม นียมโอน งินในระบบบริ าร าร
งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFIMS) ป็นตน
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน า
โทรภาพ าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว
ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต ป็นตน
า ชาพื้นที่ ว็บไซต และ าธรรม นียมที่ ี่ยว อง
จานวน

6,500 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาพื้นที่ ว๊บไซต และ าธรรม นียมที่ ี่ยว อง
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งบลงทุน

รวม

184,600 บาท

รวม

184,600 บาท

จานวน

39,800 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องปรับอา าศ แบบติด
ผนัง นาดไมนอย วา 24,000 BTU จานวน 1 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 24,000 BTU
- รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
- รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทา วาม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 BTU ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
- ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง
นวย วาม ย็นและ นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
- มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร
- ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาดานรา าแลว พื่อ ป็น ารประ ยัด วร
พิจารณาจัดซื้อ รื่อปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพพลังงานตาม
ฤด าล (SEER) ง วา
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(2) ต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ (แบบ ง)
จานวน

16,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
(1) รื่องปรับอา าศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) นาดไมนอย
วา 24,000 BTU

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ นาดไม
นอย วา 90 x 45 x 180 ซ็นติ มตร จานวน 3 ลัง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
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(3) รื่องทาลาย อ ารแบบตัดละ อียด

จานวน

21,400 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องทาลาย อ าร แบบตัด
ละ อียด จานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดที่ า นด ป็นแบบทาลาย ั้นต่าตอตรั้ง
- นาด ระดาษ ลังทาลาย วาม วางระ วาง 3 - 5
มิลลิ มตร
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(4) ต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ (แบบต่า)

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ นาดไม
นอย วา 115 x40x85 ซ็นติ มตร จานวน 2 ลัง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(5) รื่อง แ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา าออ งาน
จานวน

9,900 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง แ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา า
ออ งาน จานวน 1 รื่อง โดยมีรายละอียด ดังนี้
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- ามารถบันทึ อมลได 100,000 ราย าร
- นาจอ LCD
- ามารถ ชื่อมตอได ลายรปแบบ
- มาพรอมโปรแ รมบริ ารจัด าร วลาทางาน
- รา าไมรวม าติดตั้ง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
(1) รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA

จานวน

29,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA จานวน 5
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 KVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT
(2) รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน

22,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6Core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าที่ตองใช วาม
ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน าร
ใช นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT
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(3) รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink |Tank Printer)
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 2
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายใน รื่อง ดียว
ัน
2. ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
10. ามารถถาย า นาได ง ุดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Netwoek Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ าย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
15. ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

จานวน

15,000 บาท
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(4) รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ า รับงานประมวลผล
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวย วามจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี นวย วามจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.8 GHz และมี ท โนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน าร
ประมวลผล ง
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1.366 x 768 Pixel และมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา WiFi (IEEE 802.11b, g, n ,ac) และ Bluetooth
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

จานวน

22,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

3,897,660 บาท

รวม

3,029,160 บาท

รวม

3,029,160 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

2,016,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

21,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงและ าตอบแทนพิ ศษพนั งาน
วนตาบล
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

891,840 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

57,420 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารจัดทาประชา มจัดทาแผนพัฒนา
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดทาประชา มจัดทาแผน
พัฒนา ชน าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม า
วั ดุ อุป รณ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 219 ลาดับที่ 19
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง
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งบดาเนินงาน

รวม

705,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบ จานวน
รายจายอื่นๆ

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล และล จางประจา
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฝอ า ชา
ทรัพย ิน าโฆษณาและ พยแพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร าจางทา อง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา ป็น
ตน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นรายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ ชน าใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน าร
ฝึ อบรม ัมมนา า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร า บี้ยง ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า องรางวัล รือ งินรางวัล า
พวงมาลัย าชอดอ ไม และพวงมาลา ป็นตน
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
พื่อจาย ป็น าซอมบารุงรั ษาทรัพย นิ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ชน าซอมแซม รุภัณฑตางๆ าซอมแซมรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ป็นตน

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

215,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน มุด ปา า ดิน อ ไมบรรทัด แฟ้ม ัน ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ รื่ง านวน
ล ระดาษป ารด ลวด ย็บ ระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็ ย็บ
ระดาษ ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ็ม ัด
นิรภัย ็ม ัด ายรัดไฟฟ้า ทปพัน ลียว ายไฟฟ้า วิทซ
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร มอแปลง
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโ รโฟน ถานไม ัวแรงไฟฟ้า ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าซ แ ๊ น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ียน
โป ตอร พ ัน ี ฟิลม แถบบรรทึ ียง รือภาพ รป ี รือ าว
ดาที่ไดจา ารลาง อัด ยายภาพ ภาพถายดาว ทียม ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล ัวพิมพ แถบพิมพ า รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย บิ้ล ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

50,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

50,000 บาท

รวม

163,500 บาท

รวม

163,500 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ นาดไม
นอย วา 115 x 40 x 85 ซ็นติ มตร จานวน 2 ลัง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(2) ต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ (แบบ ง)
จานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปษณีย ชน าโปรษณีย าธนาณัติ า
ดวงตราไปรษณียา ร าธรรม นียมโอน งินในระบบบริ าร าร
งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFIMS) ป็นตน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
(1) ต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ (แบบต่า)

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ นาดไม
นอย วา 90 x 45 x 180 ซ็นติ มตร จานวน 8 ลัง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
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(3) ตนิรภัย

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตนิรภัย นาด 150 ิโล รัม จานวน 1
ต โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ภายนอ วางไมนอย วา 59 x ลึ 551 x ง 76 ซ็นติ
มตร
- ภายใน วางไมนอย วา 450 x ล 355 x ง 547 ซ็นติ
มตร
- ภายในมี 1 แผนชั้น 1 ลิ้นชั พรอม 1 ลิ้นชั ซอน
- มาตรฐาน มอ .
- ปลี่ยนร ั ได
- ามารถ ันไฟได 2 ชั่วโมง ที่อุณ ภมิ 150 อง ซล ซีย
- ระบบล๊อ Dimple Key
- ุญแจ ป้อง ัน ารปลอมแปลงดวยระบบล ปนล๊อ 10
ตาแ นง
- ล ุญแจผลิตจา ทอง ลือง แ ็งแรง ทนทาน
- ล ปนล๊อ ทาจา แตน ล ุณภาพดี ป้อง ัน าร ัด รอน
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
(1) รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวนผล แบบที่ 2
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19
นิ้ว) จานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยม วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
2. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 12 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยาง
ใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
3.1 ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวย วามจา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
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3.2 มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน
นวยประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
ามารถใช นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย
วา 2 GB รือ
3.3 มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน
ารใช นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย
วา 2 GB
4. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาด
ไมนอย วา 8 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุ
ไมนอย วา 2 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไม
นอย วา 480 GB จานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
9. มีแป้นพิมพและ มา
10. มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1
นวย
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT
(2) รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 Kav
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 Kva
จานวน 10 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 KVA (600 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563
ระทรวง ICT
(3) รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้ง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)

จานวน

58,000 บาท

จานวน

7,500 บาท
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พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายใน รื่อง ดียว
ัน
2. ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิตด
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
10. ามารถถาย า นาได ง ุดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Netwoek Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ าย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
15. ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน องพนั งาน วนตาบล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบาน องพนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิไดรับตาม
ระ บียบ
ค่าใช้สอย

รวม

381,760 บาท

รวม

329,760 บาท

รวม

329,760 บาท

จานวน

329,760 บาท

รวม

52,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,135,000 บาท

รวม

1,095,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารรณรง ตอตานและ ฝ้าระวัง ารทุจริต
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารรณรง ตอตานและ ฝ้าระวัง
ารทุจริต ชน าจัด ตรียม ถานที่ าวิทยา ร วา
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ไ
ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 120 ลาดับที่ 51
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย

นา : 21/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

ค่าใช้สอย

รวม

535,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอั ีภัย บื้องตน ใน ต
พื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล า อ

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับ
อั ีภัย บื้องตนใน ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล า
อ ชน าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าจัด ตรียม ถาน
ที่ าวิทยา ร ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ไ
ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 115 ลาดับที่ 42
(2) โ รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันไฟป่าอง ารบริ าร วน จานวน
ตาบล า อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันไฟ
ป่าอง ารบริ าร วนตาบล า อ ประจาปีงบประมาณ 2565
ชน าวั ดุ อุป รณ าวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ
รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ไ
ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 119 ลาดับที่ 50

50,000 บาท
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(3) โ รง าร จาบานที่ดี ป็นศรี มืองชวง ทศ าลปีใ ม ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

จานวน

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร จาบานที่ดี ป็นศรี มือง ชวง
ทศ าลปีใ ม ประจาปีงบประมาณ 2565 ชน าจัด ตรียม ถาน
ที่ าอา ารวางและ รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 157 ลาดับที่ 1
(4) โ รง าร จาบานที่ดี ป็นศรี มืองชวง ทศ าล ง รานต ประจาปี จานวน
งบประมาณ 2565
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร จาบานที่ดี ป็นศรี มือง ชวง
ทศ าล ง รานต ชน าจัด ตรียม ถานที่ อา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 157 ลาดับที่ 1
(5) โ รง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
จานวน
อง ารบริ าร วนตาบล า อ ประจาปีงบประมาณ 2565
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนอง ารบริ าร วนตาบล า อ ประจาปี
งบประมาณ 2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ ารอา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2553
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 169 ลาดับที่ 4

50,000 บาท

50,000 บาท

150,000 บาท
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(6) โ รง ารใ วามชวย ลือประชาชนดาน าธารณภัย ประจาปี
งบประมาณ 2565

จานวน

200,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ รื่องแตง าย ชน รื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ื้อ าง ง รอง ทา ็ม ัด ผาผ อ ชุดดับ พลิง
รวมถึงชนิดภันไฟ ชุดประดาน้า รื่องแตง าย า รับผปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/1135 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
วั ดุ รื่องดับ พลิง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารใ วามชวย ลือประชาชน
ดาน าธารณภัย ประจาปีงบประมาณ 2565
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใ วามชวย ลือ
ประชาชน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 แ ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 117 ลาดับที่ 22
ค่าวัสดุ
วั ดุ รื่องแตง าย

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน อตอทอง
ลือง าย บน้า ายดับ พลิง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุจราจร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุจราจร ชน รวยจราจร ไฟ ญ
ั ญาณ
ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน แผง ั้นจราจร ป้าย ตือน ไฟ
แวบ ระบองไฟ ป้ายไฟ ยุดตรวจ ป็นตน

จานวน

140,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,877,340 บาท

รวม

1,368,240 บาท

รวม

1,368,240 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

1,046,820 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน องพนั งาน วนตาบล
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

21,420 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงและ าตอบแทนพิ ศษ อง
พนั งาน วนตาบล
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

246,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ แ อา ภอ า อ ตามโ รง ารจัดตั้ง
ศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง
วนทองถิ่นอา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 121 ลาดับที่ 57
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง
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งบดาเนินงาน

รวม

483,000 บาท

รวม

218,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

138,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบ จานวน
รายจายอื่นๆ

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิไดตาม
ระ บียบ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล และล จางประจา
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฝอ า ชา
ทรัพย ิน าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร าจางทา อง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา ป็น
ตน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นรายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ ชน าใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน าร
ฝึ อบรม ัมมนา า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า องรางวัล รือ งินรางวัล า
พวงมาลัย าชอดอ ไม และพวงมาลา ป็นตน
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าบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน มุด ปา า ดิน อ ไมบรรทัด แฟ้ม ัน ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ รื่อง านวณ
ล ระดาษป ารด ลวด ย็บ ระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็ ย็บ
ระดาษ ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ชน าซอมแซม รุภัณฑตางๆ าซอมแซมรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ป็นตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ็ม ัด
นิรภัย ็ม ัด ายรัดไฟฟ้า ทปพัน ลียว ายไฟฟ้า วิทซ
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร มอแปลง
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโ รโฟน ถานไม ัวแรงไฟฟ้า ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน
รัว ชน ชอน จาน อม ไม วาด ผาปโต๊ะ ถวย ชาม ระจ
งา มอน มุง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ียน
โป ตอร พ ัน ี ฟิลม แถบบรรทึ ียง รือภาพ รป ี รือ าว
ดาที่ไดจา ารลาง อัด ยายภาพ ภาพถายดาว ทียม ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

26,100 บาท

รวม

26,100 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั พรอม
ระจ นาดไมนอย วา 150 x 75 x 75 ซ็นติ
มตร จานวน 1 ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(2) าอี้ า รับผปฏิบัติงาน
จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล ัวพิมพ แถบพิมพ า รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย บิ้ล ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
(1) โต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ า รับผปฏิบัติงาน จานวน 2 ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
(1) รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA โดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 KVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ร

จานวน

11,600 บาท

รวม

13,211,856 บาท

รวม

3,318,696 บาท

รวม

3,318,696 บาท

จานวน

1,600,596 บาท
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งินวิทยฐานะ

จานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ อง ร
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

1,498,680 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

93,420 บาท

รวม

5,093,160 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

2,055,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถิ่น ชน งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ (โบนั ) ป็นตน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร อง ร ซึ่งมี ิทธิไดตาม
ระ บียบ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฝอ า ชา
ทรัพย ิน าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าจางทา อง าจาง มาบริ ารตางๆ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปา ป็นตน
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
ตางๆ ชน ารับรองใน ารประชุม ณะ รรม าร รือ ณะ
อนุ รรม าร ที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย รือระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง
อง รป รอง วนทองถิ่น รืออง รป รอง วนทองถิ่น ับรัฐ
วิ า ิจ รือ อ ชน ป็นตน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย จานวน
งบรายจายอื่นๆ
พื่อจาย ป็นรายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ ชน าใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน าร
ฝึ อบรม ัมมนา า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า องรางวัล รือ งินรางวัล า
พวงมาลัย าชอดอ ไม และพวงมาลา ป็นตน
(2) โ รง ารไ วแม
จานวน
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารไ วแม ชน าดอ ไม า
อา ารวางและ รื่องดื่ม าจัด ถานที่ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 174
ลาดับที่ 12

100,000 บาท

40,000 บาท
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(3) โ รง าร นับ นุน าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

1,595,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจายใน าร
บริ าร ถานศึ ษา ดังนี้
1. งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็
ล็ ใน ัง ัด จานวน 1,029,000 บาท
2. งินอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) ใน ัง ัด จานวน 340,000
บาท
3. งินอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ป็น งิน 226,000
บาท แย ป็น
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั
ณฑ และวิธี ารนา งินรายได อง ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น า
ใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2551
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 174 ลาดับที่ 16
(4) โ รง ารประชุมผป รอง
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารประชุมผป รอง องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าจัด
ตรียม ถานที่ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 173
ลาดับที่ 7
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(5) โ รง าร ง ริมใ วามรผป รอง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดงานวัน ด็ แ ง
ชาติ ประจาปี 2565 ชน าจัด ตรียม ถานที่ า องรางวัล า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าวิทยา ร ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 173 ลาดับที่ 6
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร ง ริมใ วามรผป รอง
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน าอา ารและอา ารวาง าจัด ตรียม
ถานที่ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 175
ลาดับที่ 18
(6) โ รง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ประจาปี 2565

พื่อจาย ป็น าซอมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ชน าซอมแซม รุภัณฑตางๆ าซอมแซมรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ทรัพย ิน อง อบต. า อ ป็นตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน มุด ปา า ดิน อ ไมบรรทัด แฟ้ม ัน ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ รื่อง านวณ
ล ระดาษป ารด ลวด ย็บ ระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็ ย็บ
ระดาษ ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

รวม

2,863,160 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 32/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ็ม ัด
นิรภัย ็ม ัด ายรัดไฟฟ้า ทปพัน ลียว ายไฟฟ้า วิทซ
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร มอแปลง
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโ รโฟน ถานไม ัวแรงไฟฟ้า ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

2,693,160 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ดังนี้
1. อา าร ริม (นม) า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 5
ศนย และโรง รียน จานวน 4 แ ง ใน ต วามรับผิดชอบ
จานวน 2,643,160 บาท
2. ชอน จาน อม ไม วาด ผาปโต๊ะ ถวย ชาม ระจ
งา มอน มุง ป็นตน จานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/1135 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล ัวพิมพ แถบพิมพ า รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย บิ้ล ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้าประปา า รับอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ต
วามรับผิดชอบ
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
จานวน

50,000 บาท

าน้าประปา าน้าบาดาล

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าอิน ตอร
น๊ต ป็นตน

นา : 33/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

งบลงทุน

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั พรอม
ระจ นาดไมนอย วา 150 x 75 x 75 ซ็นติ มตร จานวน 2
ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(2) ต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ (แบบต่า)
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ นาด
ไมนอย วา 115 x40x85 ซ็นติ มตร จานวน 8 ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(3) าอี้ า รับผปฏิบัติงาน
จานวน

7,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
(1) โต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ า รับผปฏิบัติงาน จานวน 2
ตัว (ศพด.ชื่นจิตร , ศพด. น งาม)
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(4) ชุดโต๊ะ - าอี้ า รับนั รียนปฐมวัยนั่งรับประทานอา าร
นาด 10 ที่นั่ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ชุดโต๊ะ - าอี้ า รับนั รียนปฐมวัยนั่งรับ
ประทานอา าร นาด 10 ที่นั่ง จานวน 10 ชุด โดยมี
ุณลั ษณะดังนี้
- ป็นโต๊ะรับประทานอา ารพับได นาดไมนอย
วา 60x200x50 ซ็นติ มตร
- าอี้มานั่งยาวรับประทานอา าร นาดไมนอย
วา 30x200x30 ซ็นติ มตร
- โ รงโต๊ะ - าอี้ ผลิตจา ล็ แป๊ปทั้งตัว มั่น งแ ็งแรง
- นาโต๊ะ - าอี้ ผลิตจา ไม พาะโ รง าร ปทับดวยแผนโฟ
ม า ี าว ามารถ ันน้า ัน วามชื่น ันรอย ีด วนได
- - ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

จานวน

85,000 บาท

นา : 34/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
(1) รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6Core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าที่ตองใช วาม
ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน าร
ใช นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ

จานวน

22,000 บาท

นา : 35/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer , Copir , Scanner , และ Fax ภายใน รื่อง ดียว
ัน
2. ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิตด
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
10. ามารถถาย า นาได ง ุดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Netwoek Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ าย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
15. ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ศพด. น งาม)
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

(2) รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

จานวน

15,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 2
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer , Copir , Scanner , และ Fax ภายใน รื่อง ดียว
ัน
2. ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิตด
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
10. ามารถถาย า นาได ง ุดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Netwoek Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ าย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
15. ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ศพด. น งาม ศพด.บาน พชรดา)
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

นา : 36/64

นา : 37/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:26

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,620,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,620,000 บาท

จานวน

4,620,000 บาท

รวม

1,292,000 บาท

รวม

674,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ าอา าร ลางวันใ แ โรง รียน
ใน ตพื้นที่ จานวน 4 แ ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนอา า มั รบริบาลทองถิ่น

นา : 38/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:27

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

(1) โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา
จานวน
ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
จา โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ
จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รม
พระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารจัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 194 ลาดับที่ 90
(2) โ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าโร ไ ลือดออ
จานวน
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าไ
ลือดออ ชน าจัดซื้อทรายอะ บท าร มี าจัดยุง
ลาย ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน
ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 176 ลาดับที่ 1

150,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

รวม

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

118,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

118,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าซ แ ๊ น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง พื่อใชใน ารฉีดพน มอ วัน ป็นตน
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน จลลาง
มือ แอล อฮอลฆา ชื้อโร นา า อนามัย ป็นตน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ าร ษตร
(1) รื่องพน มอ วัน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพน มอ วัน จานวน 2
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ปริมาณ ารฉีดพนน้ายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ายาไมนอย วา 6 ลิตร
- าลัง รื่องยนตไมนอย วา 25 แรงมา
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

งินอุด นุนอง รประชาชน
งินอุด นุนอง รประชาชน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอง รประชาชน อุด นุน า รับ าร
ดา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ ดัง
นี้
1. อบรม มอ มบานในพระราชประ ง (อ .) ( มบาน
ละ 20,000 บาท
- มที่ 2,3,5,6 ตาบล า อ
- มที่ 4, 5,6 ตาบลริม ีมวง
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 179 - 193 ลาดับที่ 18,21,27,30,81,86,87
2. าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ ( ม
บานละ 20,000 บาท)
- มที่ 4,7,8,9,10,11,12,13,14 ตาบล า อ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 181 - 193 ลาดับที่ 25,34,37,40,43,46,49,52,55
3. าร วบ ุมโร าด ารไอโอดีนในชุมชน ( มบาน
ละ 20,000 บาท)
- มที่ 1 ตาบล า อ
- มที่ 1 - 5 ตาบล ะ ดาะพง
- มที่ 1,2,3, ตาบลริม ีมวง
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 179 - 193 ลาดับที่ 17,59,62,65,68,71,74,77,80
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

นา : 41/64

วันที่พิมพ : 14/9/2564 13:42:27

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารฝึ อบรมพัฒนา ุณภาพชีวิตผ งอายุ นพิ าร

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมพัฒนา ุณภาพชีวิตผ
งอายุ นพิ าร ชน าจัด ตรียม ถานที่ าวิทยา ร า
อา าร อา ารวางพรอม รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 125 ลาดับที่ 1
(2) โ รง ารใ วามชวย ลือประชาชนดาน าร ง ริมและพัฒนา จานวน
ุณภาพชีวิต

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารใ วามชวย ลือประชาชน
ดาน าร ง ริมและพัฒนา ุณภาพชีวิต
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นา 119 ลาดับที่ 24
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล

รวม

5,750,540 บาท

รวม

2,084,940 บาท

รวม

2,084,940 บาท

จานวน

1,351,740 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงและ าตอบแทนพิ ศษ อง
พนั งาน วนตาบลที่ วรไดรับตามระ บียบ
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

642,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

49,080 บาท

รวม

1,814,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล และล จางประจา
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฝอ า ชา
ทรัพย ิน าโฆษณาและ ผยแพร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร าจางทา อง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา ป็น
ตน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบ จานวน
รายจายอื่นๆ
พื่อจาย ป็นรายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ ชน าใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด ารแ ง ัน าร
ฝึ อบรม ัมมนา า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า องรางวัล รือ งินรางวัล า
พวงมาลัย าชอดอ ไม และพวงมาลา ป็นตน
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ชน าซอมแซม รุภัณฑตางๆ าซอมแซมรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ป็นตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

100,000 บาท

100,000 บาท

รวม

1,064,000 บาท

จานวน

254,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน มุด ปา า ดิน อ ไมบรรทัด แฟ้ม ัน ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ รื่อง านวณ
ล ระดาษป ารด ลวด ย็บ ระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็ ย็บ
ระดาษ าอี้พลา ติ ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ็ม ัด
นิรภัย ็ม ัด ายรัดไฟฟ้า ทปพัน ลียว ายไฟฟ้า วิทซ
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร มอแปลง
ไฟฟ้า ลาโพง ไมโ รโฟน ถานไม ัวแรงไฟฟ้า ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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วั ดุ อ ราง

จานวน

600,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและ น ง ชน แบต ตอร
รี่ ยางนอ ยางใน ายไม พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว
ทียน บราะรถยนรต แมแรง ็ม ัดนีรภัย ระจ โ งมน ป็น
ตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าซ แ ๊ น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล ัวพิมพ แถบพิมพ า รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย บิ้น ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ี
ทา ี ทราย ิน ล็ ปนซี มนต ตะป
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา
วั ดุยานพา นะและ น ง

แปรง
อน ิ่ว ไม ป็นตน
รองทองถิ่น ที่ มท
ม 2564

าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็น าบริ ารไปษณีย ชน าโปรษณีย าธนาณัติ า
ดวงตราไปรษณียา ร าธรรม นียมโอน งินในระบบบริ าร าร
งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFIMS) ป็นตน
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งบลงทุน

รวม

1,851,600 บาท

รวม

1,851,600 บาท

จานวน

24,500 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ า รับผปฏิบัติงาน จานวน 7 ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(2) โต๊ะทางาน ล็ ชนิด 7 ลิ้นชั
จานวน

9,500 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ ชนิด 7 ลิ้นชั พรอม
ระจ นาดไมนอย วา 150 x 75 x 75 ซ็นติ มตร จานวน 1
ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(3) โต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ ชนิด 4 ลิ้นชั พรอม
ระจ นาดไมนอย วา 120 x 65 x 75 ซ็นติ มตร จานวน 2
ตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
(4) โต๊ะอ น ประ ง
จานวน

308,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
(1) ออี้ า รับผปฏิบัติงาน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะอ น ประ ง นาดไมนอย
วา 75x180x75 ซ็นติ มตร จานวน 110 ตัว
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
(5) ต็นท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต็นท นาดไมนอย วา 5 x 8 x 2.5 ซ็นติ
มตร โ รง ลัง าทาดวย ล็ อาบ ัง ะ ี ตีน า ต็นททาดวย
ล็ แผน นาด 3 นิ้ว ผาใบ ันน้าได จานวน 17 ลัง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

จานวน

493,000 บาท
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(6) ถัง ็บน้าพลา ติ

จานวน

892,500 บาท

จานวน

21,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อถัง ็บน้าพลา ติ นาดไมนอย วา 2,000
ลิตร พรอม าตั้ง จานวน 105 ใบ มี ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดที่ า นด ป็น นาดที่จุน้าไดไมนอย วา
- ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม
- รา ารวม าตั้ง และไมรวมติดตั้ง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ดือน ธันวา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) แ ไ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 113 ลาดับที่ 3
รุภัณฑ อ ราง
(1) รื่องตบดิน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องตบดิน จานวน 1 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ใช รื่องยนต บนซิน
- น้า นั อง รื่องตบดินไมนอย วา 80 ิโล รัม
- แรงบดอัดไมนอย วา 5 ตัน
- วาม ร็วใน ารตบไมนอย วา 5,000 รั้งตอนาที
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
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รุภัณฑงานบานงาน รัว
(1) รื่องทาน้ารอน - น้า ย็น จานวน 2 ๊อ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องทาน้ารอน - น้า ย็น แบบตอ นาด 2
๊อ โดยมี ุณลั ษณะดังนี้
1. มี ัว ๊อ จายน้า โดย ป็น น้ารอน 1 ัว น้า ย็น 1 ัว
2. ป็น รื่องทาน้ารอนน้า ย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
3. มีระบบ รองน้าในตัว รื่อง
4. วามจุถัง ็บน้า ย็น ไมนอย วา 4 ลิตร
5. วามจุถัง ็บน้ารอน ไมนอย วา 2 ลิตร
6. ตัว รื่องภายในอ และภายในทาดวยวั ดุ รือโล ะไม ป็น
นิม
7. ถังบรรจุน้าภายในทาดวย แตน ล รด 304 ไร ารตะ ั่ว
8. มีอุป รณ วบ ุม าร ปิด - ปิดน้าน
9. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
10. ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 ฮิรตซ
11.รา าไมรวม าติดตั้ง
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตราฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2563
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จานวน

25,100 บาท
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(1) รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน
ประมวลผล จานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 Core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา
1.6 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 6 Mb
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพโดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยบนแผงวงจร
ลั ที่มี วาม ามารถใน ารใชงาน นวย วามจาแย จา นวย
วามจา ลั นาดไมนอย วา 2 Gb
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน าร
ใช นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 Gb
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR-4 รือดี วา มี นาด
ไมนอย วา 4 Gb
- มี นวยจัด ็บ อมลชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาดว วามจุไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตังภายใน (Intermal) รือ
ภายนอ (Extermal) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รื่อ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัวและมี นาดไมนอย วา 21 นิ้ว วาม
ละ อียดแบบ FHD ( 1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g, n ,ac)
และ Bluetooth
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

จานวน

46,000 บาท
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(2) รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA
จานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 80 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

จานวน

5,000 บาท
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(3) รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 2
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายใน รื่อง ดียว
ัน
2. ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิตด
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
10. ามารถถาย า นาได ง ุดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Netwoek Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ าย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
15. ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ระทรวง ICT

จานวน

15,000 บาท
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วั ดุ อ ราง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ไม
ตางๆ อน ีม ชะแลง จอบ ียม ิ่ว ลื่อย ทปวัด
ระยะ วานมือ อางลางมือ รื่องยิงตะป โถ วม ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุอื่น

จานวน

100,000 บาท

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ชน มิ ตอรน้า มิ ตอรไฟฟ้า ัว
ชื่อมแ ๊ าร มและ ลอรีน ป็นตน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารอบรมแปรรปผลิตภัณฑทาง าร ษตร
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารอบรมแปรรปผลิตภัณฑทาง
าร ษตร ชน าจัด ถานที่ าวั ดุ าวิทยา ร า
อา าร อา ารวางพรอม รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นา 115 ลาดับที่ 19
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(2) โ รง ารฝึ อบรม ารทาอา ารและ นม

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ารทาอา ารและ
นม
ชน าวั ดุ าจัด ถานที่ าวิทยา ร าอา ารวางพรอม
รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 160 ลาดับที่ 2
(3) โ รง ารฝึ อบรม ด็ และ ยาวชนตอตาน พื่อ อาชนะยา พติด จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ด็ และ ยาวชนตอ
ตาน พื่อ อาชนะยา พติด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 200 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน วนราช าร ดังนี้
1. อุด นุนงบประมาณใ แ อา ภอ า อ ตามโ รง าร
ประชารัฐรวมใจ รวมพลัง ัง มพลังชุมชน พื่อป้อง ันและแ ไ
ปัญ ายา พติด อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 นาที่ 115 ลาดับที่ 43
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารจัด งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธ
อา ภอ า อ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัด งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธอา ภอ า อ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 205 ลาดับที่ 13
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุใ ับ มบานใน ต วามรับผิดชอบ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุนอง รป รอง วนทองถิ่น
งินอุด นุนอง รป รอง วนทองถิ่น
(1) อุด นุนงบประมาณใ แ อง รป รอง วนทองถิ่นใน
ตอา ภอ า อ ตามโ รง ารแ ง ัน ีฬา ทองถิ่น ัมพันธอา ภอ
า อ จานวน 40,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 204 ลาดับที่ 10
(2) อุด นุนงบประมาณใ แ อง รป รอง วนทองถิ่นใน
ตอา ภอ า อ ตามโ รง ารแ ง ัน ีฬาทองที่ทองถิ่น าน
ัมพันธ วามรวมมือใน ารปฏิบัติงานในตาบล มบานและ
ชุมชน อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ จานวน 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 204 ลาดับที่ 9
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

950,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร ืบ านประ พณีวัน
ง รานต ประจาปี 2565 ชน าจัด ถานที่ า ชา รื่อง
ียง ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 206 ลาดับที่ 17
(2) โ รง ารงานราลึ วีรชนผ ีย ละ า อ ประจาปี 2565
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารงานราลึ วีรชนผ ีย ละ า
อ ประจาปี 2565 ชน าอา าร าจัด ถานที่ าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า ชา รื่อง ียง ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 206 ลาดับที่ 20
(3) โ รง ารจัดงานประ พณีแ ทียน าพรรษา
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง าร ืบ านประ พณีวัน ง รานต ประจาปี 2565

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดงานประ พณีแ ทียน า
พรรษา ชน าวั ดุ อุป รณ ายานพา นะ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 206 ลาดับที่ 19
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งบเงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน วนราช าร ดังนี้
(1) อุด นุนงบประมาณใ แ อา ภอ า อ ตามโ รง ารจัด
งานรัฐพิธี ประจาปี 2565 จานวน 35,000 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 208 ลาดับที่ 29
(2) อุด นุนงบประมาณใ แ อา ภอ า อ ตามโ รง าร ง
ริม ืบ านประ พณีทองถิ่น าชาดมะ าม วานน รบาล
พชรบรณ ประจาปี 2565 จานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 208 ลาดับที่ 30
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งินอุด นุนอง รประชาชน
งินอุด นุน อ ชน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอง รประชาชน ดังนี้
(1) อุด นุน ณะ รรม าร มบาน มที่ 9 , 14 ตาบล า
อ ตามโ รง ารประ พณีปีใ มชาวไทยภ า มละ 33,000
บาท รวม ป็น งิน 66,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 208 ลาดับที่ 27
(2) อุด นุน ณะ รรม าร มบาน ม
ที่ 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 ตาบล า อ มที่ 1 - 5 ตาบล
ะ ดาะพง มที่ 1 - 6 ตาบลริม ีมวง มบานละ 22,000
บาท รวม ป็น งิน 462,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 208 ลาดับที่ 28
(3) อุด นุน ณะ รรม าร มบาน มที่ 1 , 10 ตาบล า
อ ตามโ รง ารประ พณีปีใ มชาวไทยภ า มบาน
ละ 38,500 บาท รวม ป็น งิน 77,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 208 ลาดับที่ 28

จานวน

605,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
(1) โ รง ารฝึ อบรมใ วามรผประ อบ ารทอง ที่ยวใ ป็น จา
บานที่ดี
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมใ วามรผประ อบ
ารทอง ที่ยวใ ป็น จาบานที่ดี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 164 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน วนราช าร ดังนี้
(1) อุด นุนงบประมาณใ แ อา ภอ า อ ตามโ รง าร
ทศ าลทอง ที่ยวฤด นาว อบ มอ อด นาว ดดาวที่ า อ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 164 ลาดับที่ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

1,558,400 บาท

งบลงทุน

รวม

1,558,400 บาท

รวม

1,558,400 บาท

จานวน

120,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร
(1) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ าลัง าย มที่ 6 ตาบล
า อ อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ
าลัง าย มที่ 6 ตาบล า อ อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
จานวน 1 ชุด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 120 ลาดับที่ 1
(2) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
จานวน
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลาลือ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ลาลือ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11
(3) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน พชรดา
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน พชรดา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11
(4) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานป่าแดง
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ บานป่าแดง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11

78,500 บาท

จานวน

78,500 บาท

จานวน

78,500 บาท
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(5) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชื่นจิตร
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ บานชื่นจิตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11
(6) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ รื่นฤดี
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ รื่นฤดี
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11
(7) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียงตาม าย อ ระจาย าว
มที่ 10 ตาบล า อ อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

78,500 บาท

จานวน

78,500 บาท

จานวน

167,600 บาท

จานวน

89,000 บาท

. พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียง
ตาม าย อ ระจาย าว มที่ 10 ตาบล า อ อา ภอ า
อ จัง วัด พชรบรณ พาด ายระยะทาง 900 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 123 ลาดับที่ 3
(8) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง ลอง CCTV มที่ 11 ตาบล า อ
อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ลอง CCTV มที่ 11 ตาบล า อ อา ภอ า อ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 4 จุด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 118 ลาดับที่ 2
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(9) โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ าลัง าย มที่ 11 ตาบล จานวน
า อ อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ
าลัง าย มที่ 11 ตาบล า อ อา ภอ า อ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 1 ชุด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 202 ลาดับที่ 1
10. โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุป รณ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน น งาม
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุป รณ จานวน 4 จุด ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน น งาม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 198 ลาดับที่ 11
11.โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียงตาม าย อ ระจาย าว
มที่ 12 ตาบล า อ อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียง
ตาม าย อ ระจาย าว มที่ 12 ตาบล า อ อา ภอ า
อ จัง วัด พชรบรณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 114 ลาดับที่ 15
12.โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียงตาม าย อ ระจาย าว
มที่ 1 ตาบล ะ ดาะพง อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียง
ตาม าย อ ระจาย าว มที่ 1 ตาบล ะ ดาะพง อา ภอ า
อ จัง วัด พชรบรณ พาด ายระยะทาง 900 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 114 ลาดับที่ 16

120,100 บาท

จานวน

78,500 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

167,600 บาท
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13.โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ าลัง าย มที่ 1 ตาบลริม จานวน
ีมวง อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้ง รื่องออ
าลัง าย มที่ 1 ตาบลริม ีมวง อา ภอ า อ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 1 ชุด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 120 ลาดับที่ 2
14.โ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียงตาม าย อ ระจาย าว
มที่ 4 ตาบลริม ีมวง อา ภอ า อ จัง วัด พชรบรณ

120,100 บาท

จานวน

152,900 บาท

รวม

159,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

19,000 บาท

รวม

19,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ ียง
ตาม าย อ ระจาย าว มที่ 4 ตาบลริม ีมวง อา ภอ า
อ จัง วัด พชรบรณ พาด ายระยะทาง 400 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 114 ลาดับที่ 17
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร ชน ปุ๋ย มี ปุ๋ย
อ จอบ ียม พลั่ว ป็นตน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ าร ษตร
(1) รื่องตัด ญา
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องตัด ญา จานวน 2 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ป็น รื่องตัด ญาแบบ ะพาย
- รื่องยนต นาดไมนอย วา 1.4 แรงมา
- ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ดือนธันวา ม 2563
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งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่ออุด นุนงบประมาณใ แ วนราช าร ดังนี้
1. อุด นุนงบประมาณใ แ านั งาน ษตรอา ภอ า
อ ตามโ รง ารจัดงานวันถายทอด ท โนโลยี ารผลิตอาโว าโด
ุณภาพ จานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 7 ลาดับที่ 21
2. อุด นุนงบประมาณใ แ านั งาน ษตรอา ภอ า
อ ตามโ รง ารจัดงานวันถายทอด ท โนโลยี ารผลิต าแฟ
ุณภาพ จานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3 นาที่ 7 ลาดับที่ 22
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

(1) โ รง ารอง ารบริ าร วนตาบล า อรวมใจภั ดิรั ษพื้นที่ ี จานวน
ียว ประจาปีงบประมาณ 2565

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง ารอง ารบริ าร วนตาบล า
อรวมใจภั ดิรั ษพื้นที่ ี ียว ประจาปีงบประมาณ 2565
ชน าวั ดุ อุป รณ อา ารวางและ รื่องดื่ม ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ย
มรา 210 ลาดับที่ 2

