นา : 1/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ. . 2564
ท บา ตําบ ค น รี
อํา ภอ บานนา าร จัง ัด ุรา ฎรธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,188,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,166,755 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,723,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จําน น

695,520 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนของนายก ท มนตรีตําบ ค น รี ะรอง
นายก ท มนตรีตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอน ทนอยางอื่นของนายก
ท มนตรี รองนายก ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิก ภา ท บา ขานุการนายก ท มนตรี ที่
ปรึก านายก ท มนตรี ะการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ท บา พ. . 2554 กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2557
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
งินคาตอบ ทนประจําตํา นงนายก/รองนายก
จําน น

120,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจําตํา นงนายก ท มนตรีตําบ
ค น รี ะรองนายก ท มนตรีตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอน ทนอยางอื่นของนายก
ท มนตรี รองนายก ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิก ภา ท บา ขานุการนายก ท มนตรี ที่
ปรึก านายก ท มนตรี ะการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ท บา พ. . 2554 กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2557
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 2/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งินคาตอบ ทนพิ

นายก/รองนายก

จําน น

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ นายก ท มนตรีตําบ ค น รี ะ
รองนายก ท มนตรีตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอน ทนอยางอื่นของนายก
ท มนตรี รองนายก ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิก ภา ท บา ขานุการนายก ท มนตรี ที่
ปรึก านายก ท มนตรี ะการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ท บา พ. . 2554 กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2557
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
งินคาตอบ ทน ขานุการ/ที่ปรึก านายก ท มนตรี นายกองคการ
จําน น
บริ าร นตําบ
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ขานุการนายก ท มนตรีตําบ ค น รี
ะที่ปรึก านายก ท มนตรีตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอน ทนอยางอื่นของนายก
ท มนตรี รองนายก ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิก ภา ท บา ขานุการนายก ท มนตรี ที่
ปรึก านายก ท มนตรี ะการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ท บา พ. . 2554 กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2557
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

120,000 บาท

198,720 บาท

นา : 3/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งินคาตอบ ทน มาชิก ภาองคกรปกครอง นทองถิ่น
พื่อจาย ปน
(1)คาตอบ ทนราย ดือนของประธาน ภา ท บา ตําบ ค น
รี จําน น 1 ตํา นง
(2)คาตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภา ท บา ตําบ ค น
รี จําน น 1 ตํา นง
(3)คาตอบ ทนราย ดือน มาชิก ภา ท บา ตําบ ค น
รี จําน น 10 ตํา นง
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ะประโยชนตอน ทนอยางอื่นของนายก
ท มนตรี รองนายก ท มนตรี ประธาน ภา ท บา รองประธาน
ภา ท บา มาชิก ภา ท บา ขานุการนายก ท มนตรี ที่
ปรึก านายก ท มนตรี ะการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ท บา พ. . 2554 กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2557
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

จําน น

1,490,400 บาท

นา : 4/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

4,099,180 บาท

จําน น

3,316,860 บาท

จําน น

1,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ กพนักงาน ท บา จําน น 10
อัตรา ดังนี้
(1) งิน ดือนป ัด ท บา จําน น 1 อัตรา
(2) งิน ดือน ั นา ํานักป ัด จําน น 1 อัตรา
(3) งิน ดือนนักทรัพยากรบุคค จําน น 1 อัตรา
(4) งิน ดือนนัก ิ คราะ นโยบาย ะ ผน จําน น 1 อัตรา
(5) งิน ดือนนักพัฒนาชุมชน จําน น 1 อัตรา
(6) งิน ดือนนักจัดการงานทั่ ไป จําน น 1 อัตรา
(7) งิน ดือน จาพนักงานธุรการ จําน น 1 อัตรา
(8) งิน ดือน จาพนักงานป้องกัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย จําน น 1 อัตรา
(9) งิน ดือนนัก ิชาการ ึก า จําน น 1 อัตรา
(10) งิน ดือน จาพนักงาน ุขาภิบา จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงาน ท บา ผู
มี ิทธิ
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 5/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งินประจําตํา นง

จําน น

210,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง ะ งินคาตอบ ทนราย ดือน
ตํา นงป ัด ท บา ,ตํา นง ั นา ํานักป ัด ะพนักงาน
ท บา ผูมี ิทธิ
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คาตอบ ทนพนักงานจาง
จําน น

519,420 บาท

พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจาง จําน น 4 อัตรา
(1)นักการภารโรง จําน น 1 อัตรา
(2)คนงานทั่ ไป จําน น 1 อัตรา
(3) มบาน จําน น 1 อัตรา
(4)ผูช ย จาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จําน น

51,900 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงานจางผูมี
ิทธิ
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 6/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง น
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปนคาใชจายในการคัด ือกพนักงาน ะ ูกจางของ
ท บา ตําบ ค น รี ตั้งไ 5,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน
การ อบคัด ือก รือคัด ือกพนักงาน ท บา ะ ูกจางของ
ท บา ตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
คัด ือกพนักงาน ะ ูกจางองคกรปกครอง นทองถิ่น พ.
.2555 ะที่ กไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ. .2558 อันได ก บี้ย
ประชุมของคณะกรรมการ ะ ขานุการ คาพา นะ มาจายของ
คณะกรรมการ ะ ขานุการ คา ัมมนาคุณของคณะกรรมการ
ออกขอ อบ ะการตร จกระดา คําตอบ
2. พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ( งิน
ราง ั ประจําป) ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจาง
ของ ท บา ตั้งไ 180,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป กพนักงาน นทองถิ่นใ ปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2557
-ประกา คณะกรรมการพนักงาน ท บา จัง ัด ุรา ฎร
ธานี รื่อง กํา นด ัก กณฑ งื่อนไข ะ ิธีการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา พ. .2558
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

รวม

2,279,035 บาท

รวม

440,000 บาท

จําน น

185,000 บาท

นา : 7/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการ

จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการใ ก
พนักงาน ท บา ะพนักงานจางผูมี ิทธิ ะไดรับคํา ั่งใ
ปฏิบัติงานนอก าราชการ
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทน
การปฏิบัติงานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทอง
ถิ่น พ. . 2559
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นมาก ที่ มท
0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิกายน 2559 รื่อง ระ บียบ
กระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทนการปฏิบัติ
งานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. . 2559
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คา ชาบาน
จําน น

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ท บา ผูมี ิทธิ บิก งินคา
ชาบาน
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขาราชการ
นทองถิ่น พ. . 2548 ะที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
งินช ย ือการ ึก าบุตร
จําน น

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งินช ย ือการ ึก าบุตรใ กพนักงาน ท บา
ะผูมี ิทธิ บิก งินช ย ือการ ึก าบุตร
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ั ดิการ กี่ย กับการ
ึก าบุตรของพนักงาน นทองถิ่น พ. . 2541 กไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ. .2549
2. นัง ือกรมบัญชีก าง ด นที่ ุด ที่ กค. 0422.3/ 257 ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 8/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าใช้สอย

รวม

868,035 บาท

จําน น

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการอื่น
พื่อจาย ปน
(1)คาธรรม นียมตางๆ
(2)คาใชจายในการดํา นินคดีตามคําพิพาก า
(3)คาถาย อก าร คา ย็บ ม นัง ือ รือ ขาปก นัง ือ
(4)คาโฆ ณา ะ พย พรประชา ัมพันธ น ยงาน ชน คาจาง
มาทําป้าย รือ ผงปดประกา การจางทําโป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ การบันทึกภาพยนต ีดีโอ ีดีทั น คา างอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆ ณา ะ ผย พรประชา ัมพันธใน ื่อประ ภท
ตางๆ ชน ิทยุกระจาย ียง โทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ
ตางๆ, คาจัดทํา าร ารประชา ัมพันธการดํา นินงานของ
ท บา , คา ชาบริการ ็บไซตรายป, คาจดทะ บียนโด มน นม
(5)คาจาง มาบริการตางๆ พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการใ ผู
รับจาง มาทําการอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด
ป ง ตอ ติม ริม รางครุภัณฑ รือ ิ่งกอ ราง ฯ ฯ ชน คาจาง
ทําค าม ะอาดอาคาร ํานักงาน คาจางยาม ฝ้าอาคาร ํานัก
งาน คาจาง มาจัดทําของข ัญ รือของที่ระ ึกตางๆ คาจาง มา
ถางป่า ขุดดิน ตัด ตงตนไม ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 9/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คา ชา ครื่องถาย อก าร

จําน น

26,400 บาท

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อก าร จําน น 1 ครื่อง
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 0746 ง ันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 รื่อง ัก กณฑ ะอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่ บิกจายใน ัก ณะคา
ใช อย ั ดุ ะคา าธารณูปโภค
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นมากที่ มท 0808.2
/ 1657 ง ันที่ 16 กรกฎาคม 2556 รื่องรูป บบ ะการ
จํา นกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

คา บี้ยประกันภัยรถยนต
พื่อจาย ปนคา บี้ยประกันภัยรถยนตราชการ ํา รับรถยนต น
ก าง มาย ขทะ บียน ก 1247 ุรา ฎรธานี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย ินขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 10/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

รายจาย กี่ย กับการรับรอง ะพิธีการ
พื่อจาย ปน
(1)คารับรองในการตอนรับบุคค รือคณะบุคค ตั้งไ 15,000
บาท พื่อจาย ปนคารับรองในการตอนรับบุคค รือคณะบุคค
ที่มานิ ท งาน ตร จงาน รือ ยี่ยมชม รือทั น ึก าดูงาน ร ม
ทั้ง จา นาที่ที่ กี่ย ของในการร มตอนรับบุคค รือคณะ
บุคค ชน อา าร ครื่องดื่ม ของข ัญ คาใชจายที่ กี่ย นื่องใน
การ ี้ยงรับรอง ะคาบริการอื่นที่จํา ปนตอง กี่ย ของกับการ
รับรอง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
(2)คา ี้ยงรับรองในการประชุมราชการขององคกรปกครอง น
ทองถิ่น ตั้งไ 10,000 บาท พื่อจาย ปนคา ี้ยงรับรองในการ
ประชุม ภาทองถิ่น ประชุมคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ
ะประชุมอื่นๆ ซึ่งจํา ปนตองจาย
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1) นัง ือกระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4/ 2381 ง ัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 รื่อง การตั้งงบประมาณ ะการ บิก
จาย งินคารับรอง รือคา ี้ยงรับรองขององคกรปกครอง นทอง
ถิ่น
2) ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานของ อปท. พ. .2562
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
(3)คาใชจายในพิธีทาง า นา/รัฐพิธี ราชพิธี ตั้งไ 10,000
บาท พื่อจาย ปนคาใชจายในพิธีทาง า นา ัน ําคัญทาง
า นา การจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี ะ ัน ําคัญตาง ๆ พื่อ
ฉ ิมพระ กียรติพระบรม ง านุ ง ทุกพระองค ชน ัน ฉ ิม
พระชนมพรร า ันปยะม าราช ัน ิ าขบูชา ัน ขา
พรร า ท กา ําคัญตางๆ ฯ ฯ โดยจาย ปนคาจัดทําซุม ฉ ิม
พระ กียรติ คา ตรียม ะตก ตง ถานที่ คาจัดซื้อธงชาติ ผา
พร ผาริ้ ธงชาติ ป้าย ัญ ัก ณ ธุป ทียน คาพานพุม คาพ ง
มา า คาดอกไม คา ั ดุอุปกรณ ะคาใชจายอื่นๆที่จํา ปน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565)ยุทธ า ตรที่ 1
ขอที่ 2 นาที่ 51
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

จําน น

35,000 บาท

นา : 11/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ะนอกราช
อาณาจักร

จําน น

200,000 บาท

จําน น

450,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในประ ท ะ
ตางประ ท รือไปอบรม ัมมนาของผูบริ าร มาชิก
ภาฯ พนักงาน ท บา พนักงานจาง ะผูมี ิทธิ ะผูที่ไดรับ
คํา ั่ง โดยจาย ปนคา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากา ยาน คาผานทางด นพิ คาธรรม นียมใน
การใช นามบิน คา งทะ บียนฝึกอบรม ัมมนา ประชุม
ตางๆ ะคาใชจายอื่นที่จํา ปนในการ ดินทางไปราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คาใชจาย ํา รับการจัดการ ือกตั้ง
พื่อจาย ปนคาใชจาย ํา รับการจัดการ ือกตั้งของ ท บา
ตําบ ค น รีในการ ือกตั้งนายก ท มนตรีตําบ ค น รี ะ
มาชิก ภา ท บา ตําบ ค น รี ตามที่กฎ มายกํา นด โดยมีคา
ใชจายประกอบด ย คาตอบ ทนคณะกรรมการการ ือกตั้ง คา
บบพิมพ บัตร ือกตั้ง คาป้ายประชา ัมพันธ ั ดุอุปกรณอื่นๆที่
จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ/ระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ท บา พ. .2496 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ. . 2562
2.พระราชบัญญัติกํา นด ผน ะขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
กองคกรปกครอง นทองถิ่น พ. . 2542
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 12/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการจิตอา าพัฒนา นื่องใน ัน ําคัญของชาติไทยของ ท บา
ตําบ ค น รี

จําน น

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจิตอา าพัฒนา นื่อง
ใน ัน ําคัญของชาติไทย ชน คาป้ายไ นิ โครงการ คาน้ําดื่ม คา
ั ดุอุปกรณตางๆที่จํา ปนตองใชในการดํา นินโครงการ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาการ บิกคาใช
จายในการจัดงาน รือการจัดการ ขงขันกีฬา ะการ งนักกีฬา
ขาร มการ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้ง 1/2563) ยุทธ า ตรที่ 1 ผนงานบริ ารทั่ ไป ขอที่ 1
นาที่ 3
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
โครงการฝึกอบรมบุค ากรของ ท บา ตําบ ค น รี
จําน น

6,635 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมบุค ากร
ของ ท บา ตําบ ค น รี ชน คา ิทยากร คาอา าร คาอา าร
าง คา ั ดุอุปกรณตางๆที่จํา ปนตองใชในการอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ะการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 2
ผนงานบริ ารทั่ ไป ขอที่ 3 นาที่ 56
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
จําน น

70,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินตางๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 13/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าวัสดุ

รวม

213,000 บาท

จําน น

70,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ํานักงานตางๆ ชน กระดา คริป
ฟ้ม ธงชาติ ดิน อ ปากกา กาอี้พ า ติก ตรายาง มุดประ ัติ
ขาราชการ น้ํายา บคําผิด กา ด ียบกระดา ซอง
อก าร ต ับผง มึก ผนป้าย ํานักงาน รือ น ยงาน มู ี่ มาน
ปรับ ง(ตอผืน) ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ
จําน น

8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุตางๆ ชน าย
ไฟฟ้า อดไฟฟ้า ป ั๊กไฟฟ้า ถานไฟ ฟ ไมโครโฟน ครื่อง ัด
กระ ไฟฟ้า ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
ั ดุงานบานงานครั
จําน น

30,000 บาท

ั ดุ ํานักงาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุงานบานงานครั ตางๆ ชน ไมก าด ผง
ซักฟอก บู น้ํายาดับก ิ่น ผาปูโตะ ที่นอน น้ํายา างจาน น้ํายา
าง องน้ํา มีด มอ ถ ยชาม ซอน อม ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 14/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น

จําน น

60,000 บาท

จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นตางๆ ชน น้ํามัน
ชื้อ พ ิง น้ํามันดี ซ น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ํา รับการดํา นินงานตางๆ ะรถของ ท บา ตําบ ค น
รี ดังนี้
1.รถยนต นก าง มาย ขทะ บียน กค 7708 ุรา ฎรธานี
2.รถยนต นก าง มาย ขทะ บียน ก 1247 ุรา ฎรธานี
3.รถจักรยานยนต มาย ขทะ บียน ขฉฉ 742
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
ตางๆ ชน พูกัน กระดา ขียนโป ตอร ฟ ม มมโมรี่การด ฟ ม
ไ ด ถบบันทึก ียง รือภาพ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 15/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุคอมพิ ตอร

จําน น

40,000 บาท

รวม

758,000 บาท

จําน น

650,000 บาท

คาบริการโทร ัพท

จําน น

75,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริการโทร ัพท ํา รับ ํานักงาน ท บา ตําบ
ค น รี, ูนยอปพร.คาบริการราย ดือน ํา รับโทร ัพทมือ
ถือ จําน น 7 ครื่อง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คาบริการไปร ณีย

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา งไปร ณีย, คาโทร ข ,คาธนาณัติ,คาจัดซื้อด ง
ตราไปร ณียากร,คา ชาตูไปร ณีย ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
คาบริการ ื่อ าร ะโทรคมนาคม
จําน น

23,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอรตางๆ ชน ผง มึก ต ับผง
มึก ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร กระดา ตอ นื่อง ผนกรอง
ง ทปบันทึกขอมู มา ป้นพิมพ าย ค บิ มนบอรด ม
มโมรี่ชิป ครื่องกระจาย ัญญาณ ครื่องอาน ะบันทึกขอมู บบ
ตางๆ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า ํา รับ ํานักงาน ท บา ตําบ ค น รี ูนย
พัฒนา ด็ก ็ก ูนยอปพร. กิจการประปา ถานี ูบน้ําด ย
พ ังงานไฟฟ้า ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

พื่อจาย ปนคาบริการอิน ตอร น็ตค าม ร็ ูงของ ท บา ตําบ
ค น รี
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 16/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

133,900 บาท

รวม

133,900 บาท

จําน น

3,500 บาท

ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน จําน น 2 ตั
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)ขนาดไมต่ําก า 58x58x90 ซม.
(2) ปน กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 17/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้อ ครื่องโทร ารระบบ ซอร

จําน น

8,900 บาท

จําน น

22,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องโทร ารระบบ ซอร ใชกระดา
ธรรมดา จําน น 1 ครื่อง
โดยมีคุณ ั ณะ ดังนี้
(1)ค าม ร็ ง ฟกซไมต่ําก า 2.5 ินาที/ ผน
(2) น ยค ามจําไมต่ําก า 16 MB
(3)รับ อก ารกรณีกระดา มด 400 ผน
(4)กระจาย งอัตโนมัติ 272 ข มาย, ง อก ารไดครั้ง ะ 20
ผน
(5)ทํางาน ปนพริ้น ตอรได ูง ุด 20 ผน/นาที
(6)ถาย อก ารได ูง ุด 99 ํา นา, 50-400% ยอ-ขยาย
(7)ถาดบรรจุกระดา 250 ผน
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
จัดซื้อตู

็ก บบ 2 บาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตู ็ก บบ 2 บาน จําน น 4 ตู
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)มีมือจับชนิดบิด
(2)มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
(3)คุณ มบัติตามมาตรฐานผ ิตภัณฑอุต า กรรม (มอก.)
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562 ของ ํานักงบประมาณ)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 18/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้อโตะพับ ีขา

จําน น

34,500 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อโตะพับ ีขา จําน น 15 ตั
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)โตะขนาดไมนอยก า 180x60x75 ซนติ มตร
(2)พื้น นาปูโฟ มกา
(3)โครง-ขาชุบโคร มี่ยม/ขาพับได
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 1 นาที่ 13
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
จัดซื้อโตะ มูบูชา

จําน น

7,500 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อโตะ มูบูชา จําน น 1 ชุด
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1) ทําด ยไม ัก
(2) มีโตะ มูบูชา 9 ตั ค ามก างตั ะ 9 นิ้
(3) มีฐานรองโตะ มู
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562 ของ ํานักงบประมาณ)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 19/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ครุภัณฑคอมพิ ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร ํา รับงาน ํานักงาน

จําน น

34,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร ํา รับงาน ํานัก
งาน (จอ ดงภาพขนาดไมนอยก า 19 นิ้ ) จําน น 2 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มี น ยประม ผ ก าง (CPU) ไมนอยก า 4 กน
ัก (4 core) มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
ก า 3.1 GHz รือดีก า จําน น 1 น ย
(2) น ยประม ผ ก าง (CPU) มี น ยค ามจํา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย กัน ขนาดไม
นอยก า 4 MB
(3)มี น ยค ามจํา ัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีก า มีขนาดไม
นอยก า 4 GB
(4)มี น ยจัด ก็บขอมู ชนิด SATA รือดีก า ขนาดค ามจุไม
นอยก า 1 TB รือชนิด Solid State Drive –ขนาดค ามจุไม
นอยก า 250 GB จําน น 1 น ย
(5)มี DVD-RW รือดีก า จําน น 1 น ย
(6)มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย(Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีก าจําน นไมนอยก า 1 ชอง
(7)มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีก า ไมนอย
ก า 3 ชอง
(8)มี ป้นพิมพ ะ มา
(9)มีจอ ดงภาพขนาดไมนอยก า 19 นิ้ จําน น 1 น ย
(ตั้งจายตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือน ดือนพฤ ภาคม 2563)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป
จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ซอร รือ LED ี
จําน น

15,000 บาท

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction
ซอร รือ LED ี จําน น 1 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ปนอุปกรณที่มีค าม ามารถ ปน Printer, Copier
ะ Scanner ภายใน ครื่อง ดีย กัน
(2)มีค าม ะ อียดในการพิมพไมนอยก า 600x600 dpi
(3)มีค าม ร็ ในการพิมพขา ดํา ํา รับกระดา A4 ไมนอย
ก า 18 นาตอนาที (ppm)
(4)มีค าม ร็ ในการพิมพ ี ํา รับกระดา A4 ไมนอยก า 18
นาตอนาที (ppm)
(5)มี น ยค ามจํา (Memory) ขนาดไมนอยก า 256 MB
(6) ามารถ กน อก าร ขนาด A4 (ขา ดํา ะ ี) ได
(7)มีค าม ะ อียดในการ กน ูง ุด ไมนอย
ก า 1,200 x 1,200 dpi
(8)มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(9) ามารถถาย ํา นา อก ารไดทั้ง ี ะขา ดํา
(10) ามารถทํา ํา นาได ูง ุดไมนอยก า 99 ํา นา
(11) ามารถยอ ะขยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
(12)มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีก า จําน น
ไมนอยก า 1 ชอง
(13)มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีก า จําน น ไมนอยก า 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได
(14)มีถาดใ กระดา ไดไมนอยก า 150 ผน
(15) ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal ะ Custom
(ตั้งจายตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 20/86

นา : 21/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จําน น 2
ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มีกํา ังไฟฟ้าดานนอกไมนอยก า 800 VA (480 Watts)
(2) ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอยก า 15 นาที
(ตั้งจายตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือน ดือนพฤ ภาคม 2563)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

จําน น

5,000 บาท

นา : 22/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้ออุปกรณอานบัตร บบอ นกประ งค (Smart Card Reader)

จําน น

3,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จําน น

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตร บบ
อ นกประ งค จําน น 5 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ามารถอาน ะ ขียนขอมู ในบัตร บบ
อ นกประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
(2)มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิกาไมนอยก า 4.8 MHz
(3) ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
(4) ามารถใชกับบัตร บบอ นกประ งค (Smart Card) ที่ใช
รงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts ะ 1.8 Volts ได ปนอยาง
นอย
(ตั้งจายตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ ะระบบคอมพิ ตอร ฉบับ ดือน ดือนพฤ ภาคม 2563)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 2 นาที่ 13
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ปนคาใชจายในการประ มินค ามพึงพอใจตอการใ
บริการของ ท บา ตําบ ค น รี ประจําปงบประมาณ พ. .2564
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป

นา : 23/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,622,660 บาท

รวม

2,183,460 บาท

รวม

2,183,460 บาท

จําน น

1,626,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ กพนักงาน ท บา ังกัดกอง
ค ัง จําน น 5 อัตรา
(1)ตํา นงผูอําน ยการกองค ัง จําน น 1 อัตรา
(2)ตํา นงนัก ิชาการ งิน ะบัญชี จําน น 1 อัตรา
(3)ตํา นงนัก ิชาการจัด ก็บรายได จําน น 1 อัตรา
(4)ตํา นง จาพนักงานพั ดุ จําน น 2 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จําน น

20,160 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงาน ท บา ผู
มี ิทธิ ังกัดกองค ัง
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
งินประจําตํา นง
จําน น

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงใ กผูอําน ยการกองค ัง ะ
พนักงาน ท บา ผูมี ิทธิ
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 24/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาตอบ ทนพนักงานจาง

จําน น

495,000 บาท

รวม

405,000 บาท

รวม

205,000 บาท

จําน น

90,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจาง ังกัดกองค ัง จําน น 3 อัตรา
(1)ตํา นงผูช ย จาพนักงานการ งิน ะบัญชี จําน น 1อัตรา
(2)ตํา นงผูช ย จาพนักงานจัด ก็บรายได จําน น 1 อัตรา
(3)ตํา นงผูช ย จาพนักงานธุรการ จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ( งินราง ั
ประจําป) ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป กพนักงาน นทองถิ่นใ ปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2557
-ประกา คณะกรรมการพนักงาน ท บา จัง ัด ุรา ฎร
ธานี รื่อง กํา นด ัก กณฑ งื่อนไข ะ ิธีการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา พ. .2558
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 25/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการ

จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการใ ก
พนักงาน ท บา ะพนักงานจางผูมี ิทธิ ะผูที่ไดรับคํา ั่งใ
ปฏิบัติงานนอก าราชการ
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทน
การปฏิบัติงานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทอง
ถิ่น พ. . 2559
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นมาก ที่ มท
0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิกายน 2559 รื่อง ระ บียบ
กระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทนการปฏิบัติ
งานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. . 2559
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
คา ชาบาน
จําน น

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ท บา ผูมี ิทธิ บิก งินคา
ชาบาน
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขาราชการ
นทองถิ่น พ. . 2548 ะที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
งินช ย ือการ ึก าบุตร
จําน น

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินช ย ือการ ึก าบุตรใ กพนักงาน ท บา ผู
มี ิทธิ บิก งินช ย ือการ ึก าบุตร
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ั ดิการ กี่ย กับการ
ึก าบุตรของพนักงาน นทองถิ่น พ. . 2541 กไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ. .2549
2. นัง ือกรมบัญชีก าง ด นที่ ุด ที่ กค. 0422.3/ 257 ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 26/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

คาจาง มาบริการอื่น

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปน
(1)คาธรรม นียมตางๆ
(2)คาถาย อก าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก นัง ือ
(3)คาโฆ ณา ะ ผย พรประชา ัมพันธ น ยงาน
(4)คาจาง มาบริการตางๆ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
คา บี้ยประกันภัยรถยนต

จําน น

15,000 บาท

จําน น

70,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจาย ปนคา บี้ยประกันภัยรถยนตราชการ ํา รับรถยนต น
ก าง ังกัดกองค ัง ท บา ตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย ินขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ะนอกราช
อาณาจักร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในประ ท ะ
ตางประ ท รือไปอบรม ัมมนาของพนักงาน ท บา พนักงาน
จาง ะผูมี ิทธิ ะผูที่ไดรับคํา ั่ง โดยจาย ปนคา บี้ย ี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากา ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมในการใช นามบิน คา งทะ บียนฝึก
อบรม ัมมนา ประชุมตางๆ ะคาใชจายอื่นที่จํา ปนในการ ดิน
ทางไปราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 27/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาบํารุงรัก า ะซอม ซม

จําน น

10,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จําน น

30,000 บาท

ยก ปน
(1)คาจัดซื้อ ั ดุ ํานักงาน ตั้งไ 25,000 บาท พื่อจาย ปนคาจัด
ซื้อ ั ดุ ํานักงานตางๆ ชน กระดา คริป ฟ้ม ธง
ชาติ ดิน อ ปากกา ตรายาง น้ํายา บคําผิด กา ด
ียบกระดา ซอง อก าร ต ับผง มึก ฯ ฯ
(2)คาจัดซื้อ บบพิมพตางๆ ตั้งไ 5,000 บาท พื่อจาย ปนคาจัด
ซื้อ บบพิมพตางๆ ในการจัด ก็บรายได
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
จําน น

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินตางๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
ค่าวัสดุ
ั ดุ ํานักงาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ํา รับรถของ
ท บา ตําบ ค น รี ังกัดกองค ัง
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 28/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร

จําน น

5,000 บาท

จําน น

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
ตางๆ ชน พูกัน กระดา ขียนโป ตอร ฟ ม มมโมรี่การด ฟ ม
ไ ด ถบบันทึก ียง รือภาพ(ภาพยนต, ีดีโอ ทป, ผนซี
ดี) ภาพถายดา ทียม ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอรตางๆ ชน ผง มึก ต ับผง
มึก ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร กระดา ตอ นื่อง ผนกรอง
ง ทปบันทึกขอมู มา ป้นพิมพ าย ค บิ มนบอรด ม
มโมรี่ชิป ครื่องกระจาย ัญญาณ ครื่องอาน ะบันทึกขอมู บบ
ตางๆ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 29/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน

รวม

34,200 บาท

รวม

34,200 บาท

จัดซื้อ กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน

จําน น

7,400 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน จําน น 4
ตั
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
1.ขนาดไมต่ําก า 58x58x90 ซม
2. ปน กาอี้ บบพนักพิงต่ํา มี อ มุน
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง
จัดซื้อตู าง อก าร 20 ชอง

จําน น

5,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

พื่อจัดซื้อตู าง อก าร 20 ชอง จําน น 2 ตู
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)ขนาดก างไมนอยก า 92 ึก 31.1 ูง 96.2 ซม.
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

นา : 30/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้อตู

็ก บบ 2 บาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตู ็ก บบ 2 บาน (มอก.) จําน น 2 ตู
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มีมือจับชนิดบิด
(2)มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
(3)คุณ มบัติตามมาตรฐานผ ิตภัณฑอุต า กรรม
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562 ของ ํานักงบประมาณ)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

จําน น

11,000 บาท

นา : 31/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ครุภัณฑคอมพิ ตอร
จัดซื้อ ครื่องพิมพ multifuction

ซอร รือ LED ขา ดํา

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifuction
ซอร รือ LED ขา ดํา จําน น 1 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ปนอุปกรณที่มีค าม ามารถ ปน Printer ,Copier,Scanner
ะ Fax ภายใน ครื่อง ดีย กัน
(2) มีค าม ะ อียดในการพิมพไมนอยก า 600X600 dpi
(3) มีค าม ร็ ในการพิมพ ํา รับกระดา A4 ไมนอยก า 28
นาตอนาที (PPm)
(4) มี น ยค ามจํา (Memory) ขนาดไมนอยก า 256 MB
(5) ามารถ กน อก าร ขนาด A4 ได
(6) มีค าม ะ อียดในการ กน ูง ุด ไมนอย
ก า 1,200X1,200 dpi
(7) มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(8) ามารถถาย ํา นา อก ารได
(9) ามารถทํา ํา นาได ูง ุดไมนอยก า 99 ํา นา
(10) ามารถยอ ะขยายได 25 ถึง 400 ปอร็ ซ็นต
(11) มีชอง ชื่อมตอ Interface บบ USB ๒.๐ รือดีก า จําน น
ไมนอยก า ๑ ชอง
(12) มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีก า จําน น ไมนอยก า 1 ชอง
(13) มีถาดใ กระดา ไดไมนอยก า 250 ผน
(14) ามารถใชไดกับ A4,Letter, Legal ะ Custom
(ตั้งจายตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ ะระบบคอมพิ ตอรฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ ไป งานบริ ารงานค ัง

จําน น

10,000 บาท

นา : 32/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

112,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

108,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

28,000 บาท

จําน น

8,000 บาท

พื่อจาย ปนคา บี้ยประกันภัยรถยนตราชการ ํา รับรถยนตตร จ
การณ อปพร.ตําบ ค น รี มาย ขทะ บียน กท 5950
ุรา ฎรธานี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย ินขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
จําน น

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินตางๆ ใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คา บี้ยประกันภัยรถยนต

ั ดุยานพา นะ ะขน ง
พื่อจาย ปนคา ั ดุยานพา นะ ะขน ง ชน ประ จ กร ย
จราจร ยางรถยนต มอน้ํา บต ตอรี่ ไฟ นาไฟ บรก ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน

นา : 33/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นตางๆ ชน น้ํามัน
ชื้อ พ ิง น้ํามันดี ซ น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ฯ ฯ ํา รับรถยนตตร จการณ อปพร.ตําบ ค น
รี มาย ขทะ บียน กท.5950 ุรา ฎรธานี รือตร จการณของ
ท บา ตําบ ค น รี พื่อใชในการปฏิบัติ นาที่ของ ท บา
ตําบ ค น รี
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จําน น

60,000 บาท

รวม

4,500 บาท

รวม

4,500 บาท

จําน น

4,500 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้า ะ ิทยุ
จัดซื้อ ัญญาณไฟ ับ าบ บบ LED
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ัญญาณไฟ ับ าบ บบ LED จําน น 1 ชุด
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1) ปน ัญญาณไฟ ทง 2 นา มีไฟขาง
(2)ขนาดค ามยา ไมนอยก า 95 ซม.
(3) ี ดง น
(4)มี ม ็กติดตั้งบน ังคา
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอ 4 นาที่ 14
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน

นา : 34/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง น
ทองถิ่น

รวม

427,600 บาท

รวม

63,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จําน น

25,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จําน น

4,000 บาท

พื่อจาย ปนคาป่ ยการใ กอา า มัครป้องกันภัยฝ่าย
พ รือน (อปพร.) ท บา ตําบค น รี
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใ กอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพ รือนขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2560
2.ระ บียบคณะกรรมการป้องกัน ะบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ าด ยคาใชจายของอา า มัครในการป้องกัน ะบรร ทา
าธารณภัย พ. .2560
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการป้องกัน ะ ดอุบัติ ตุทาง ถนนในช ง ท กา ําคัญ
( ท กา ปใ ม)
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการป้องกัน ะ ด
อุบัติ ตุทางถนนในช ง ท กา ําคัญ ( ท กา ปใ ม) ชน คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชา ัมพันธรณรงค คา ั ดุอุปกรณ ะคา
ใชจายอื่นที่จํา ปนตองใช
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0804.5/ 1634 ง ันที่ 22 กันยายน 2557
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.4/ 661 ง ันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการรัก าค าม งบภายใน ขอที่ 1 นาที่ 160
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน

นา : 35/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการป้องกัน ะ ดอุบัติ ตุทาง ถนนในช ง ท กา ําคัญ
( ท กา งกรานต

จําน น

4,000 บาท

รวม

30,000 บาท

ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ ชน ายไฟฟ้า อด
ไฟฟ้า ป ั๊กไฟ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
ั ดุ ครื่อง ตงกาย

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในโครงการป้องกัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนน
ในช ง ท กา ําคัญ ( ท กา งกรานต) ชน คาป้าย
โครงการ ป้ายรณรงคประชา ัมพันธ คา ั ดุอุปกรณ ะคาใช
จายอื่นที่จํา ปนตองใช
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0804.5/ 1634 ง ันที่ 22 กันยายน 2557
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.4/ 661 ง ันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการรัก าค าม งบภายใน ขอที่ 2 นาที่ 160
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคา ั ดุ ครื่อง ตงกาย ชน รอง ทาบูท ื้อ ะทอน
ง ื้อกันฝน ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
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ั ดุ ครื่องดับ พ ิง
พื่อจาย ปนคา ั ดุ ครื่องดับ พ ิง ชน ถังฉีดน้ํา ะพาย ัง ไม
ตบไฟ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จําน น

10,000 บาท

รวม

364,600 บาท

รวม

364,600 บาท

จําน น

364,600 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้า ะ ิทยุ
จัดซื้อก องโทรทั น งจรปด (CCTV) พรมติดตั้ง มูที่ 2 บานค น
รี
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อก องโทรทั น งจรปด (CCTV) พรอมติด
ตั้ง มูที่ 2 บานค น รี พื่อติดตั้งในพื้นที่ ี่ยง จุดอันตราย โดยมี
ราย ะ อียด ดังนี้
1. ก องโทรทั น งจรปดชนิด ครือขาย บบมุมมองคงที่ ํา รับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จําน น 5 ชุด คุณ ัก ณะพื้นฐาน
1.1 มีค าม ะ อียดของภาพ ูง ุดไมนอย
ก า 1,920 x 1,080 pixel รือไมนอยก า 2,073,600 pixel
1.2 มี frame rate ไมนอยก า 25 ภาพตอ
ินาที (frame per second)
1.3 ใช ทคโนโ ยี IR-Cut filter รือ infrared Cutoff Removable (ICR) ํา รับการบันทึกภาพไดทั้งก าง ัน ะ
ก างคืนโดยอัตโนมัติ
1.4 มีค ามไ งนอย ุด ไมมากก า 0.12 LUX ํา รับการ
ดงภาพ ี (Color) ) ะไมมากก า 0.05 LUX ํา รับการ
ดงภาพขา ดํา (Black/White)
1.5 มีขนาดตั รับภาพ (image Sensor) ไมนอยก า 1/3 นิ้
1.6 มีผ ตางคาค ามยา โฟกั ต่ํา ุดกับคาค ามยา โฟกั ูง
ุดไมนอยก า 4.5 มิ ิ มตร
1.7 ามารถตร จจัดค าม ค ื่อนไ
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
1.8 ามารถ ดงราย ะ อียดของภาพที่มีค าม ตกตางของ
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งมาก (Wide Dynamic Range
รือ Super Dynamic Range ) ได
1.9 ามารถ ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไป ดงไดอยาง
นอย 2 ง
1.10 ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
1.11 ามารถ ง ัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 ปน
อยางนอย
1.12 ามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 รือ IPv6 ได
1.13 มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีก า ะ ามารถทํางานไดตาม
มาตรฐานIEEE 802.3af รือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet)
ในชอง ดีย กันได
1.14 ตั ก องไดมาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุปกรณ พิ่ม ติม
ํา รับ อ ุม (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 รือดีก า
1.15 ามารถทํางานไดที่อุณ ภูมิ -10 อง า ซ ซีย ถึง 50
อง า ซ ซีย ปนอยางนอย
1.16 ามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , “NTP
รือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1x ได ปนอยางนอย
1.17 มีชอง ํา รับบันทึกขอมู ง น ยค ามจํา
บบ SD Card รือ MicroSD Card รือ MiniSD Card
1.18 ตองมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ในรูป บบ
ผน CD รือ DVD ที่มี ิข ิทธิ์ถูกตอง รือ ามารถ Download
จาก ็บไซตผูผ ิต
1.19 ไดรับมาตรฐานดานค ามป อดภัยตอผูใชงาน
1.20 ผูผ ิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการ ิ่ง ด
อม
1.21 ผูผ ิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริ ารจัดการ รือ
บริ ารงานที่มีคุณภาพ
(ตั้งตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม)
2. อุปกรณบันทึกภาพผาน ครือ
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ขาย (Network Video Recorder) บบ 8 channel จําน น 1
ครื่อง คุณ ัก ณะพื้นฐาน
2.1 ปนอุปกรณที่ผ ิตมา พื่อบันทึกภาพจากก อง
โทรทั น งจรปดโดย ฉพาะ
2.2 ามารถบันทึก ะบีบอัดภาพไดตาม
มาตรฐาน MPEG4 รือ H.264 รือดีก า
2.3 ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
2.4 มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T รือดี
ก า จําน น ไมนอยก า 1 ชอง
2.5 ามารถบันทึกภาพ ะ งภาพ พื่อ ดงผ ที่ค าม
ะ อียดของภาพ ูง ุดไมนอยก า 1,920x1,080 pixel รือไม
นอยก า 2,073,600 pixel
2.6 ามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP
รือ HTTPS”, SMTP, “NTP รือ SNTP”, SNMP , RTSP ได
ปนอยางนอย
2.7 มี น ยจัด ก็บขอมู ํา รับก อง งจรปดโดย
ฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดค ามจุร ม
ไมนอยก า 8 TB
2.8 มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB จําน นไม
นอยก า 2 ชอง
2.9 ามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 ะ IPv6 ได
2.10 ตองมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ในรูป บบ
ผน CD รือ DVD ที่มี ิข ิทธิ์ถูกตอง รือ ามารถ Download
จาก ็บไซตผูผ ิต
2.11 ามารถ ดงภาพที่บันทึกจากก องโทรทั น งจร
ปดผานระบบ ครือขายได
2.12 ผูผ ิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริ ารจัดการ
รือบริ ารงานที่มีคุณภาพ
(ตั้งตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม)
3. อุปกรณกระจาย ัญญาณ บบ POE (POE L2 Switch)
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ขนาด 8 ชอง จําน น 3 ครื่อง คุณ ัก ณะพื้นฐาน
3.1 มี ัก ณะการทางานไมนอยก า Layer 2
ของ OSI Model
3.2 มี Switching Capacity ไมนอยก า 16 Gbps
3.3 รองรับ Mac Address ไดไมนอย
ก า 8,000 Mac Address
3.4 มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network Interface) บบ 10/100/1000 Base-T รือดี
ก า ะ ามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง
ดีย กันได จําน นไมนอยก า 8 ชอง
3.5 มี ัญญาณไฟ ดง ถานะของการทางานชอง ชื่อมตอ
ระบบ ครือขายทุกชอง
(ตั้งตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม)
4. ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จําน น 1
ครื่อง คุณ ัก ณะพื้นฐาน
4.1 มีกํา ังไฟฟ้าดานนอกไมนอยก า 1 kVA (600 Watts)
4.2 ามารถ ํารองไฟไดไมนอยก า 15 นาที
(ตั้งตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม)
5. ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จําน น 3
ครื่อง คุณ ัก ณะพื้นฐาน
5.1 มีกํา ังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
ก า 800VA (480 Watts)
5.2 ามารถ ํารองไฟไดไมนอยก า 15 นาที
(ตั้งตาม กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม)
6. โทรทั น อ อี ดี (LED TV) ระดับค าม
ะ อียด 1920 x 1080 พิก ซ ขนาด 40 นิ้ จําน น 1
ชุด คุณ ัก ณะพื้นฐาน
6.1 ระดับค าม ะ อียด ปนค าม ะ อียดของจอ
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ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิก ซ
6.2 ขนาดที่กํา นด ปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40
นิ้
6.3 ดงภาพด ย อด
ภาพ บบ LED Backlight
6.4 ชองตอ HDMI ไมนอยก า 2 ชอง พื่อการ ชื่อม
ตอ ัญญาณภาพ ะ ียง
6.5 ชองตอ USB ไมนอยก า 1 ชอง รองรับ
ไฟ ภาพ พ ง ะภาพยนตร
6.6 มีตั รับ ัญญาณ Digital ในตั
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562)
7. ตู ํา รับจัด ก็บอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ 27U จําน น 1
ชุด คุณ ัก ณะพื้นฐาน
7.1 ปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ 27U โดยมีค าม
ก างไมนอยก า 60 ซนติ มตร ค าม ึกไมนอยก า 60
ซนติ มตร ะค าม ูงไมนอยก า 139 ซนติ มตร
7.2 ผ ิตจาก ็ก ผน ค ือบ ังกะ ี บบชุบด ย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
7.3 มีพัด มระบายค ามรอนไมนอยก า 2 ตั
7.4 มีรางป ั๊ก ะถาด
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562 ตั้งตามราคาทองต าด)
8. อุปกรณ ODF Fiber optic จําน น 1 ชุด คุณ ัก ณะพื้น
ฐาน
8.1 ผนพ า ติกดานบน ามารถถอดออกได
8.2 มี Label ะชองใ Label พื่อบอกตํา นง
ของ Port
8.3 LGX Snap-in Plate
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(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
9. าย Fiber Optic 12 core จําน นไมนอยก า 800
มตร คุณ ัก ณะพื้นฐาน
9.1 มีขนาดของ กน ายใย ก นํา งขนาดไมนอย
ก า ๑๒ กน (๑๒ Core) ชนิด Single Mode
9.2 การ ง ัญญาณ บบ โ มด ดีย (Single-Mode)
9.3 อัตราการ าม
ไฟ ชนิด LSZH (Low Smoke Zero Halogen) าย บบไมติด
ามไฟ มีค ันนอย มือ กิด พ ิงไ ม
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
10. ายนํา ัญญาณชนิด UTP Cat6 ภายนอกอาคาร จําน นไม
นอยก า 200 มตร คุณ ัก ณะพื้นฐาน
10.1 ปน ายทอง ดง บบตี
ก ีย UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มี
คุณ มบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801:2017 class E, EN-50173-1
10.2 ามารถรองรับการใชงาน 10BASET, 1000 BASE-T, 100 BASETX, 155/622 Mbps and 1.2 Gbps ATM
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(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
11. ตู ็ก บบภายนอกอาคาร บบ ข น พรอม
อุปกรณ จําน น 3 ชุด คุณ ัก ณะพื้นฐาน
11.1 ปนตู ็ก บบภายนอกอาคาร บบ ข น มี
ขนาดค าม ูงไมนอยก า 68 ซม. มีขนาดค ามก างไมนอย
ก า 43 ซม. มีขนาดค าม ึกไมนอยก า 25 ซม.
11.2 มีพัด มระบายค ามรอนไดไมนอยก า 2
ตั ะ Breaker 1 ชุด
11.3 มีมาตรฐานป้องกันน้ํา IP54
11.4 ติดตั้งก าง จงใชจัด ก็บอุปกรณ ครือขาย
ระบบ LAN, Fiber Optic, ครื่องบันทึกก อง งจรปด ะ
อุปกรณไฟฟ้าอื่นๆ
11.5 ผ ิตจาก ็ก ผนชุบ ังกะ ี น้ํา นัก บา ะ
กัน นิมไดอยาง มบูรณ
11.6 มีฝา นา ปด - ปดพรอมกุญ จ ็อค พื่อค าม
ป อดภัยของอุปกรณที่ติดตั้งภายใน
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
12. อุปกรณ Ethernet Fiber Media Converter จําน น 3
คู คุณ ัก ณะพื้นฐาน

นา : 42/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

12.1 ปนอุปกรณ ํา รับ ป ง ื่อนํา ัญญาณ บบใย
ก นํา ง (Fiber Optic) ปน Lan (UTP)
12.2 รองรับการ ชื่อมตอกับ ายใย ก นํา
ง (Fiber Optic) ชนิด Single mode
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
13. งานระบบไฟฟ้า จําน น 4 จุด
13.1 จุดที่ 1 ประกอบด ย
1. มาตร ัดไฟฟ้า ขนาด 5 อมป์ 1 ฟ
220 V 50 Hz 1 ูก
(ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรม นียมการขอใช
ไฟ)
2. อุปกรณระบบ าย มนไฟฟ้า รงต่ํา
3. อุปกรณระบบกรา ด
13.2 จุดที่ 2 ประกอบด ย
1. มาตร ัดไฟฟ้า ขนาด 5 อมป์ 1 ฟ
220 V 50 Hz 1 ูก
(ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรม นียมการขอใช
ไฟ)
2. อุปกรณระบบ าย มนไฟฟ้า รงต่ํา
3. อุปกรณระบบกรา ด
13.3 จุดที่ 3 ประกอบด ย
1. มาตร ัดไฟฟ้า ขนาด 5 อมป์ 1 ฟ
220 V 50 Hz 1 ูก
(ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรม นียมการขอใช
ไฟ)
2. อุปกรณระบบ าย มนไฟฟ้า รงต่ํา
3. อุปกรณระบบกรา ด
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13.4 จุดที่ 5 ประกอบด ย
1. มาตร ัดไฟฟ้า ขนาด 5 อมป์ 1 ฟ
220 V 50 Hz 1 ูก
(ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรม นียมการขอใช
ไฟ)
2. อุปกรณ าย มนไฟฟ้า รงต่ํา
3. อุปกรณตูคอมซูม มอรยูนิต
4. อุปกรณระบบกรา ด
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
14. อุปกรณช ยติดตั้งอื่น จําน น 1 งาน ประกอบด ย
1. า รือขายึดก องโทรทั น งจรปด
2. อุปกรณ บ็ด ต ็ด
(-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานของระบบก อง
โทรทั น งจรปด ฉบับ ดือนกันยายน 2562 ประกา ณ ันที่ 25
กันยายน 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีใน กณฑราคาก าง ะคุณ ัก ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน มีนาคม 2562 ประกา ณ ันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐกิจ ะ ังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานักงบประมาณ ธัน าคม 2562
-ตั้งตามราคาทองต าด)
15. คา รงติดตั้ง จําน น 1 ระบบ
(-ตั้งตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .25612565) (ฉบับ ป ี่ยน
ป ง ครั้งที่ 1/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 1 นาที่ 14
ปรากฏใน ผนงานการรัก าค าม งบภายใน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

937,960 บาท

รวม

750,960 บาท

รวม

750,960 บาท

จําน น

343,680 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ กพนักงาน ท บา จําน น 1 อัตรา ดัง
นี้
(1) งิน ดือนครู จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
งิน ิทยฐานะ
จําน น

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ปน งิน ิทยฐานะครูชํานาญการ ใ ก พนักงาน
ครู จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม พรบ. งิน ดือน งิน ิทยฐานะ ะ งินประจําตํา นง
ขาราชการครู ะบุค ากรทางการ ึก า พ. .2547
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจาง จําน น 2 อัตรา ดังนี้
(1)ผูช ยครูผูดู ด็ก จําน น 1 อัตรา
(2)ผูดู ด็ก จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

จําน น

353,280 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงานจางผูมี
ิทธิ
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง น
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ( งินราง ั
ประจําป) ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป กพนักงาน นทองถิ่นใ ปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2557
-ประกา คณะกรรมการพนักงาน ท บา จัง ัด ุรา ฎร
ธานี รื่อง กํา นด ัก กณฑ งื่อนไข ะ ิธีการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา พ. .2558
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

จําน น

12,000 บาท

รวม

75,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จําน น

30,000 บาท
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งินช ย

ือการ ึก าบุตร

จําน น

10,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ํานักงานตางๆ ชน กระดา คริป
ฟ้ม ธงชาติ ดิน อ ปากกา กาอี้พ า ติก ตรายาง มุดประ ัติ
ขาราชการ น้ํายา บคําผิด กา ด ียบกระดา ซอง
อก าร ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ
จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินช ย ือการ ึก าบุตร ํา รับขาราชการครู ะ
พนักงาน ท บา ผูมี ิทธิ บิก งินช ย ือการ ึก าบุตร
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ั ดิการ กี่ย กับการ
ึก าบุตรของพนักงาน นทองถิ่น พ. . 2541 กไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ. .2549
2. นัง ือกรมบัญชีก าง ด นที่ ุด ที่ กค. 0422.3/ 257 ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
ค่าวัสดุ
ั ดุ ํานักงาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุตางๆ ชน าย
ไฟฟ้า อดไฟฟ้า ป ั๊กไฟฟ้า ถานไฟ ฟ ไมโครโฟน ครื่อง ัด
กระ ไฟฟ้า ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

นา : 48/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุงานบานงานครั

จําน น

10,000 บาท

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุงานบานงานครั ตางๆ ชน ไมก าด ผง
ซักฟอก บู น้ํายาดับก ิ่น ผาปูโตะ ที่นอน น้ํายา างจาน น้ํายา
าง องน้ํา มีด มอ ถ ยชาม ซอน อม ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
ั ดุคอมพิ ตอร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอรตางๆ ชน ผง มึก ต ับผง
มึก ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร กระดา ตอ นื่อง ผนกรอง
ง ทปบันทึกขอมู มา ป้นพิมพ าย ค บิ มนบอรด ม
มโมรี่ชิป ครื่องกระจาย ัญญาณ ครื่องอาน ะบันทึกขอมู บบ
ตางๆ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

นา : 49/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

112,000 บาท

รวม

112,000 บาท

จําน น

112,000 บาท

ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อ ครื่องปรับอากา บบ ยก น บบติดผนัง
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอากา บบ ยก น บบติด
ผนัง ขนาด 24,000 จําน น 4 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)ขนาดที่กํา นด ปนขนาดไมต่ําก า 24,000 บีทียู
(2)ราคาที่กํา นด ปนราคาที่ร มคาติดตั้ง
(3) ครื่องปรับอากา ที่มีค าม ามารถในการทําค าม ย็นขนาดไม
กิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ การรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อุต า กรรม ะ ากประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
(4)ตอง ปน ครื่องปรับอากา ที่ประกอบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง น ย
งค าม ย็น ะ น ยระบายค ามรอนจากโรงงาน ดีย กัน
(5)มีค าม น ง าการทํางานของคอม พร ซอร
(6)การจัดซื้อ ครื่องปรับอากา ขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3 ) นอก
นือจากการพิจารณาดานราคา
พื่อ ปนการประ ยัด
พ ังงาน ค รพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากา ที่มีคาประ ิทธิภาพ
พ ังงานตามฤดูกา (SEER) ูงก า
(7)การติดตั้ง ครื่องปรับอากา
(1) บบ ยก น ประกอบด ยอุปกรณ ดังนี้ ิตซ 1 ตั ทอ
ทอง ดงไปก ับ ุมฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม กิน 15
มตร
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562 ของ ํานักงบประมาณ)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565)(ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 5 นาที่ 15
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

นา : 50/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,929,052 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

825,052 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

240,610 บาท

จําน น

20,000 บาท

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการ ขาร มการ ขงขัน
กีฬา ูนยพัฒนา ด็ก ็กอํา ภอบานนา าร ประจําป 2563 ชน คา
ชุดนักกีฬา คา ั ดุกีฬา คาใชจายอื่นๆที่จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 1 นาที่ 154
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
โครงการ นับ นุนคาใชจายการบริ าร ถาน ึก า
จําน น

210,610 บาท

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดู ด็ก/ผูดู ด็กของ ูนยพัฒนา ด็ก
็ก
พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดู ด็ก/ผูดู ด็กของ ูนย
พัฒนา ด็ก ็ก ชน คา งทะ บียนในการ
ประชุม อบรม ัมมนา คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ะ
คาใชจายอื่นๆ ที่ ามารถ บิกได ของครูผูดู ด็ก/ผูดู ด็ก ูนย
พัฒนา ด็ก ็ก
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
โครงการ ขาร มการ ขงขันกีฬา ูนยพัฒนา ด็ก ็กอํา ภอ
บานนา าร

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ยก ปน
(1) งิน นับ นุนอา ารก าง ัน ตั้งไ 142,100 บาท
- พื่อจาย ปนคาอา ารก าง ัน ด็กนัก รียน ูนยพัฒนา ด็ก
็ก โดย บิก ักผ ัก ง ขาบัญชี ูนยพัฒนา ด็ก ็ก ังกัด ท บา
ตําบ ค น รี
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 3 นาที่ 154
(2) งิน นับ นุนคาจัดการ รียนการ อนของ ูนยพัฒนา ด็ก
็ก(ราย ั ) ตั้งไ 49,300 บาท
- พื่อจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน (คา ื่อการ รียนการ
อน ั ดุการ ึก า ะครื่อง นพัฒนาการ) โดย บิก ักผ ัก ง
ขาบัญชี ูนยพัฒนา ด็ก ็ก ังกัด ท บา ตําบ ค น รี จัด รร
ตามจําน น ด็ก ็กอัตรา คน ะ 1,700 บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตร
ที่ 5 ผนงานการ ึก า ขอที่ 9 นาที่ 156
(3) งิน นับ นุนคาใชจายในการจัดการ ึก า ํา รับ ูนยพัฒนา
ด็ก ็ก( พด.) ตั้งไ 19,210 บาท
- พื่อจัด รร ํา รับ ด็กปฐม ัย (อายุ 3-5)ป ยก ปน
3.1 คา นัง ือ รียน จําน น 3,400 บาท
3.2 คาอุปกรณการ รียน จําน น 3,400 บาท
3.3 คา ครื่อง บบนัก รียน จําน น 5,100 บาท
3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู รียน จําน น 7,310 บาท
โดย บิก ักผ ัก ง ขาบัญชี ูนยพัฒนา ด็ก ็ก ังกัด ท บา
ตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.2/ 1918
ง ันที่ 16 มิถุนายน 2552
2. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/ 1658
ง ันที่ 22 มีนาคม 2559
3. ปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ 4110 ง ันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 8 นาที่ 156
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า

นา : 51/86

นา : 52/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
ยก ปน
(1) ูนยพัฒนา ด็ก ็ก ังกัด ท บา ตําบ ค น รี ตั้งไ 55,570
บาท พื่อจาย ปนคาอา าร ริม(นม) ํา รับนัก รียน ูนยพัฒนา
ด็ก ็ก ังกัด ท บา ตําบ ค น รี
(2)โรง รียนบานค นพรุพี ตั้งไ 245,274 บาท พื่อจาย ปนคา
อา าร ริม(นม) ํา รับนัก รียนโรง รียนบานค นพรุพี
(3)โรง รียนบานค นม าชัย ตั้งไ 132,218 บาท พื่อจาย ปนคา
อา าร ริม(นม) ํา รับนัก รียนโรง รียนบานค นม าชัย
(4)โรง รียน ัดค น รี ตั้งไ 151,380 บาท พื่อจาย ปนคาอา าร
ริม(นม) ํา รับนัก รียนโรง รียน ัดค น รี
- ปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ 4110 ง ันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ขอที่ 2 นาที่ 154
ปรากฏใน ผนงานการ ึก า
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

584,442 บาท

จําน น

584,442 บาท

รวม

1,104,000 บาท

รวม

1,104,000 บาท

จําน น

512,000 บาท

งินอุด นุน นราชการ
โครงการอุด นุนอา ารก าง ัน โรง รียนบานค นพรุพี
พื่อจาย ปนคา นับ นุนอา ารก าง ันนัก รียนโรง รียนบานค น
พรุพี
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุดที่ มท 0808.2/ 3616
ันที่ 24 มิถุนายน 2559
2. ปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ 4110 ง ันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 7 นาที่ 155
ปรากฏใน ผนงาน ึก า

นา : 53/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการอุด นุนอา ารก าง ัน โรง รียน ัดค น รี

จําน น

316,000 บาท

จําน น

276,000 บาท

รวม

105,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

85,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคา นับ นุนอา ารก าง ันนัก รียนโรง รียน ัดค น
รี
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุดที่ มท 0808.2/ 3616
ันที่ 24 มิถุนายน 2559
2. ปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ 4110 ง ันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 6 นาที่ 155
ปรากฏใน ผนงาน ึก า

โครงการอุด นุนอา ารก าง ันโรง รียนบานค นม าชัย
พื่อจาย ปนคา นับ นุนอา ารก าง ันนัก รียนโรง รียนบานค น
ม าชัย
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุดที่ มท 0808.2/ 3616
ันที่ 24 มิถุนายน 2559
2. ปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ 4110 ง ันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานการ ึก า ขอที่ 5 นาที่ 155
ปรากฏใน ผนงาน ึก า
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินตางๆ ใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

นา : 54/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าวัสดุ

รวม

65,000 บาท

จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุยานพา นะ ะขน ง ชน ัญญาณไฟ
กระพริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน ยางรถยนต มอน้ํา บต ตอรี่ ไฟ
นา ไฟ บรก ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
จําน น

60,000 บาท

ั ดุยานพา นะ ะขน ง

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นตางๆ ชน น้ํามัน
ชื้อ พ ิง น้ํามันดี ซ น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ํา รับรถพยาบา กูชีพ มาย ขทะ บียน กท.5951
ุรา ฎรธานี
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

คาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ ฉพาะโครง ราง
ครุภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมร มถึงคาซอมบํารุงตามปกติ รือคาซอม
ก าง ต ปนการซอม ซมบํารุงรัก าที่ ปน ัก ณะของการตอ
ติม ดัด ป ง ปรับปรุงครุภัณฑ พื่อใ ทรัพย ินนั้นมีมู คา พิ่ม
ขึ้น โดยไมดู ง งิน ชน ยก ครื่องยนตใ ม ฯ ฯ ํา รับรถ
พยาบา กูชีพ มาย ขทะ บียน กท.5951 ุรา ฎรธานี
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

นา : 55/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

590,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

511,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

491,000 บาท

จําน น

438,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการผูปฏิบัติการฉุก ฉิน (กูชีพ)
พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการผูปฏิบัติการฉุก ฉิน (กูชีพ) ตาม
โครงการการใ บริการ ะการ ราง ครือขายกูชีพฉุก ฉินใน
ชุมชน
- ปนไปตาม พรบ./ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ท บา พ. .2496 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13
)พ. .2552 มาตรา 51
2.พระราชบัญญัติกํา นด ผน ะขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
กองคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16(19)
3.พระราชบัญญัติการ พทยฉุก ฉิน พ. .2551
4. นัง ือกระทร งม าดไทย ที่ มท 0891.3/ 2826 ง ันที่ 17
กันยายน 2553
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงาน าธารณ ุข ขอที่ 1 นาที่ 144
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

นา : 56/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาจาง มาบริการ ําร จขอมู จําน น ัต

ะขึ้นทะ บียน ัต

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ําร จขอมู จําน น ัต ะขึ้น
ทะ บียน ัต ระบบ rabies one data (โครงการ ัต ป อด
โรค คนป อดภัย จากโรคพิ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน า ตราจารยพ อก ญิง พ รือ อก ญิง พ อากา อก
ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ ัย ัก ณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี)
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. นัง ืกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5/ 0120 งัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท
0810.5/1745 ง ันที่ 31 ิง าคม 2560
3. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท
0810.5/1042 ง ันที่ 10 ม ายน 2561
4. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท 0810.5
/ 2072 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

จําน น

5,000 บาท

นา : 57/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการป้องกัน ะค บคุมโรคพิ ุนัขบา

จําน น

48,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการป้องกัน ะค บคุม
โรคพิ ุนัขบา (ตามโครงการ ัต ป อดโรคคนป อดภัย จากโรค
พิ ุนัขบา ตามพระปณิธาน า ตราจารยพ อก ญิง พ รือ
อก ญิง พ อากา อก ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณ ัย ัก ณ อัครราชกุมารี กรมพระ รี างค ัฒน รขัตติย
ราชนารี) ปนคาใชจายในการจัดซื้อ ัคซีนโรคพิ ุนัข
บา ั ดุ อุปกรณตางๆ ที่จํา ปนในการดํา นินโครงการ ะ ั ดุ
อุปกรณที่ กี่ย ของอื่นๆ
- ปนไปตาม นัง ือ/ระ บียบ ดังนี้
1. นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท.0808.2/ 3886
ง ันที่ 28 มิถุนายน 2562
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท
0810.5/2072 ง ันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท
0810.5/1042 ง ันที่ 10 ม ายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงาน าธารณ ุข ขอที่ 3 นาที่ 144
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข
ค่าวัสดุ
ั ดุ ิทยา า ตร รือการ พทย
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ิทยา า ตร ชน อ กอฮอ างมือ จ
างมือ น้ํายาตางๆ ชภัณฑตางๆ ถุงมือ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

นา : 58/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จําน น

59,000 บาท

ครุภัณฑการ ก ตร
จัดซื้อ ครื่องพน มอกค ัน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพน มอกค ัน จําน น 1 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1)ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยก า 40 ิตร/ชม.
(2)ถังบรรจุน้ํายาไมนอยก า 6 ิตร
(3)กํา ัง ครื่องยนตไมนอยก า 25 รงมา
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562) ํานักงบประมาณ )
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 3 นาที่ 14
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข

นา : 59/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จําน น

70,000 บาท

งินอุด นุน อกชน
โครงการอุด นุนคณะกรรมการ มูบาน ํา รับดํา นินการโครงการ
ตาม น ทางพระราชดําริดาน าธารณ ุข
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนคณะกรรมการ มูบาน มูที่ 4 บาน ัง
ใ ญ จําน น 3 โครงการ
(1) โครงการค บคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี
(2) โครงการค บคุม นอนพยาธิของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี
(3) โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยา ตานภัยมะ ร็ง
ตานม
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งินอุด นุนขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
2. ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 2072 ง ันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. 2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563 ) นาที่ 11 ําดับที่ 1
ปรากฏใน ผนงาน าธารณ ุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการอื่น
พื่อจาย ปน
(1)คาธรรม นียมในการตร จ อบคุณภาพน้ํา รือการ ิ คราะ
คุณภาพน้ําฯ ฯ
(2)คาจาง มา ป่า างบอบาดา ของระบบประปา มูบาน ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ะชุมชน

นา : 60/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

ั ดุอื่น

จําน น

20,000 บาท

รวม

548,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จําน น

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุอื่น ชน าร ม ปูนขา ค อรีน มิ ตอร
น้ํา มิ ตอรไฟฟ้า มอ รือ ั ชื่อม ก ั ดุ าร คมี พื่อใช กี่ย
กับกิจการประปา ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงาน คะ ะชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ไฟฟ้าถนน
าธารณะ ประปา ียงตาม าย ฯ ฯ พือ่ ใ ามารถใชงานได
ตามปกติ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ะชุมชน

นา : 61/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

448,600 บาท

รวม

74,600 บาท

จําน น

24,600 บาท

ครุภัณฑการ ก ตร
จัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับ มอ ซิ บิ้ ) ขนาด 1.5 รงมา
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับ มอ ซิ บิ้
)ขนาด 1.5 รงมา ใชกับกระ ไฟฟ้า 220 โ ท จําน น 1 ตั
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1) ถ ยใบพัดทําจาก ตน
(2) ใบพัดทําจากโพ ีคารบอน นตผ มผ ึก ก
(3) ั ปั้ม ตน
อ ใ ค าม ข็ง รง ูง คงทนตอการกัด
กรอน ออก บบใ ัดทรายไดมีมาตรฐานการผ ิต ูง ถอด ะ
ประกอบไดงาย, ะด กในการดู รัก า
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 8 นาที่ 16
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ะชุมชน

นา : 62/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

จัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับ มอ ซิ บิ้ ) ขนาด 2 รงมา
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับ มอ ซิ บิ้
) ขนาด 2 รงมา ใชกับกระ ไฟฟ้า 380 โ ท จําน น 2 ตั
โดยมีคุณ ัก ณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ถ ยใบพัดทําจาก ตน
(2) ใบพัดทําจากโพ ีคารบอน นตผ มผ ึก ก
(3) ั ปั้ม ตน
อ ใ ค าม ข็ง รง ูง คงทนตอการกัด
กรอน ออก บบใ ัดทรายไดมีมาตรฐานการผ ิต ูง ถอด ะ
ประกอบไดงาย, ะด กในการดู รัก า
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือนธัน าคม 2562
ํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองต าด)
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563 ขอที่ 7 นาที่ 15
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ะชุมชน

จําน น

50,000 บาท

นา : 63/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

374,000 บาท

โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน าธารณะในตําบ ค น รี มูที่ 2,1,8,3,7 จําน น

374,000 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
พื่อจาย ปนคาติดตั้งไฟฟ้าถนน าธารณะในตําบ ค น รี มู
ที่ 2,1,8,3,7 โดยดํา นินการติดตั้ง
ไฟฟ้าถนน าธารณะ ายค น รี - ค นม าชัย ซึ่ง ชื่อมตอ
ระ าง มูที่ 2 บานค น รี กับ มูที่ 1 บานค น
ม าชัย จําน น 52 ชุด, ถนน ายค น ัด - โคก รียง ซึ่ง ชื่อมตอ
ระ าง มูที่ 8 บานค น ัด กับ มูที่ 3 บานโคก รี
ยง จําน น 41 ชุด ะถนน าย าม ยกโรง รียนบานค นพรุ
พี มูที่ 7 บานค นพรุพี – า าประชุม มูบาน จําน น 7
ชุด พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครงการฯ 1 ป้าย ดังปรากฏ
ตามรายการประมาณการกอ ราง บบรูป รายการ ะ อียด บบ
ป นที่ ท บา ตําบ ค น รี กํา นด ราย ะ อียดดัง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 – 2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) ผนงาน ค ะ ะชุมชน ขอ 1 นาที่ 6
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ะชุมชน

นา : 64/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

239,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

239,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

239,200 บาท

จําน น

239,200 บาท

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการอบรม ัมมนาผู ูงอายุ ะทั น ึก าดูงาน กิจกรรม
"โรง รียนผู ูงอายุ"
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการอบรม ัมมนาผู ูง
อายุ ะทั น ึก าดูงาน กิจกรรม "โรง รียนผู ูงอายุ" ชน คา
ตอบ ทน ิทยากร คาป้ายไ นิ โครงการ คาอา าร คาอา าร
าง คา ั ดุที่จํา ปน ํา รับการฝึกอบรม กิจกรรมทั น ึก าดู
งาน ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ะการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) ยุทธ า ตรที่ 5 ผนงาน รางค าม ขม ข็ง
ของชุมชน ขอที่ 1 นาที่ 12
ปรากฏใน ผนงาน รางค าม ขม ข็งของชุมชน

นา : 65/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

390,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000 บาท

จําน น

250,000 บาท

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการจัดการ ขงขันกีฬาตานยา พติดค น รี กม

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดการ ขงขันกีฬา
ตานยา พติดค น รี กม ชน คาตก ตง ถานที่ คาของ
ราง ั ถ ยราง ั งินราง ั คาตอบ ทนกรรมการตัด ิน คาชุด
นักกีฬา คา ั ดุกีฬา คาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตร
ที่ 5 ผนงาน า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ ขอที่ 1
นาที่ 138
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ
โครงการจัดการ ขงขันกีฬานัก รียน ยา ชน ประชาชน ในตําบ
จําน น
ค น รี
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดการ ขงขันกีฬา
นัก รียน ยา ชน ประชาชนในตําบ ค น รี ชน คาตก ตง ถาน
ที่ คาของราง ั ถ ยราง ั งินราง ั คาตอบ ทนกรรมการ
ตัด ิน คาชุดนักกีฬา คา ั ดุกีฬา คาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนตอง
ใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ
กไข ครั้งที่ 2/2563) ยุทธ า ตรที่ 5 ผนงาน า นา ัฒนธรรม
ะนันทนาการ ขอที่ 1 นาที่ 2
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ

100,000 บาท

นา : 66/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการจัด งนักกีฬา ขาร มการ ขงขันกรีฑา ะกีฬากับ น ย
งานอื่น

จําน น

40,000 บาท

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จําน น

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัด งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกรีฑา ะกีฬากับ น ยงานอื่น ชน คาชุดนักกีฬา คา
ั ดุกีฬา คาใชจายอื่นๆที่จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงาน า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ ขอที่ 3 นาที่ 138
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการจัดงาน ัน ด็ก งชาติ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน ัน ด็ก ง
ชาติ ประจําป 2564 ชน คาอา าร คาจัด ถานที่ คาของข ัญ
ของราง ั ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม ขงขัน
กีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่4
ผนงาน า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ ขอที่ 3 นาที่ 136
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ

นา : 67/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการจัดงาน ัน อยกระทง

จําน น

50,000 บาท

จําน น

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจําป 2564 ชน คาตอบ ทน ิทยากร คา
อา าร คาอา าร าง คา ั ดุ คาจัด ถานที่ คาใชจายอื่นๆที่จํา
ปนตองใชในการอบรม ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ะการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 4
ผนงาน า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ ขอที่ 1 นาที่ 136
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ
โครงการรดน้ําพอทานคง ก ะรดน้ําผู ูงอายุ
จําน น

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงานประ พณี ัน
อยกระทง ประจําป 2563 ชน งินราง ั คาตอบ ทน
กรรมการ คาตก ตง ถานที่ คาใชจายอื่นๆที่จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 4
ผนงาน า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ ขอที่ 4 นาที่ 136
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงานรดน้ําพอทาน
คง ก ะรดน้ําผู ูงอายุ ประจําป พ. .2564 ชน คาจัดทําป้าย
ไ นิ คาจางจัด ตรียม ถานที่ คาอา าร ะ ครื่องดื่ม คาใชจาย
อื่นๆที่จํา ปนตองใช ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงกีฬา ะการ งนักกีฬา ขาร ม
การ ขงขันกีฬาขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563 ) ยุทธ า ตรที่ 4 ผนงาน า นา ัฒนธรรม
ะนันทนาการ ขอที่ 1 นาที่ 10
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ

นา : 68/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการอบรมทัก ะ า นพิธี

จําน น

10,000 บาท

รวม

2,406,000 บาท

รวม

1,621,000 บาท

รวม

1,621,000 บาท

จําน น

1,001,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงานของ ท บา ังกัดกอง
ชาง จําน น 3 อัตรา ดังนี้
(1)ตํา นงผูอําน ยการกองชาง จําน น 1 อัตรา
(2)ตํา นงนายชางโยธา จําน น 1 อัตรา
(3)ตํา นงนายชางไฟฟ้า จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จําน น

18,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมทัก ะ า น
พิธี ชน คาตอบ ทน ิทยากร คาอา าร คาอา าร าง คา ั ดุ คา
จัด ถานที่ คาใชจายอื่นๆที่จํา ปนตองใชในการอบรม ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ะการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563 ) ยุทธ า ตรที่ 4 ผนงาน า นา ัฒนธรรม
ะนันทนาการ ขอที่ 2 นาที่ 10
ปรากฏใน ผนงานการ า นา ัฒนธรรม ะนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงาน
ท บา ังกัดกองชาง
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

นา : 69/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งินประจําตํา นง

จําน น

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงใ กผูอําน ยการกองชาง ะ
พนักงาน ท บา ังกัดกองชาง
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
คาตอบ ทนพนักงานจาง
จําน น

503,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจาง ังกัดกองชาง จําน น 4
อัตรา ดังนี้
(1)ตํา นงผูช ยนายชางโยธา จําน น 1 อัตรา
(2)ตํา นงพนักงาน ูบน้ํา จําน น 1 อัตรา
(3)ตํา นงผูช ย จาพนักงานธุรการ จําน น 1 อัตรา
(4)ตํา นงคนงานทั่ ไป จําน น 1 อัตรา
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่ ครา ใ กพนักงานจางผูมี
ิทธิ ังกัดกองชาง
- ปนไปตาม นัง ือ ํานักงาน กจ. กท. ะ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน าคม 2558 รื่องซักซอม น ทาง
การคําน ณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคค ขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

จําน น

57,000 บาท

นา : 70/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง น
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนใ กบุคค รือคณะกรรมการที่ได
รับการ ตงตั้งใ ดํา นินการ กี่ย กับการจัดซื้อจัดจาง ะการ
บริ ารพั ดุภาครัฐ ของ ท บา ตําบ ค น รี ตั้งไ 70,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ะการ
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
2. พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ( งิน
ราง ั ประจําป) ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจาง
ของ ท บา ตั้งไ 60,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป กพนักงาน นทองถิ่นใ ปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2557
-ประกา คณะกรรมการพนักงาน ท บา จัง ัด ุรา ฎร
ธานี รื่อง กํา นด ัก กณฑ งื่อนไข ะ ิธีการกํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ อันมี ัก ณะ ปน งินราง ั
ประจําป ํา รับพนักงาน ท บา ูกจาง ะพนักงานจางของ
ท บา พ. .2558
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

รวม

755,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จําน น

130,000 บาท

นา : 71/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการ

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก าราชการใ ก
พนักงาน ท บา ะพนักงานจางผูมี ิทธิ ะไดรับคํา ั่งใ
ปฏิบัติงานนอก าราชการ
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทน
การปฏิบัติงานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทอง
ถิ่น พ. . 2559
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นมาก ที่ มท
0808.2/ 2409 ง ันที่ 17 พฤ จิกายน 2559 รื่อง ระ บียบ
กระทร งม าดไทย าด ยการ บิกจาย งินตอบ ทนการปฏิบัติ
งานนอก าราชการขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. . 2559
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
คา ชาบาน
จําน น

70,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ท บา ผูมี ิทธิ บิก งินคา
ชาบาน
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคา ชาบานของขาราชการ
นทองถิ่น พ. . 2548 ะที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.
.2562
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
งินช ย

ือการ ึก าบุตร

พื่อจาย ปน งินช ย ือการ ึก าบุตรใ กับพนักงาน ท บา ผู
มี ิทธิ
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย งิน ั ดิการ กี่ย กับการ
ึก าบุตรของพนักงาน นทองถิ่น พ. . 2541 กไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ. .2549
2. นัง ือกรมบัญชีก าง ด นที่ ุด ที่ กค. 0422.3/ 257 ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

จําน น

40,000 บาท

นา : 72/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จําน น

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการอื่น
พื่อจาย ปน
(1)คาธรรม นียมตางๆ ชน คาธรรม นียมในการตร จ อบที่
าธารณะ
(2)คาใชจายในการดํา นินคดีตามคําพิพาก า
(3)คาถาย อก าร, คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก นัง ือ
(4)คาโฆ ณา ะ ผย พร ชน คาจาง มาทําป้าย รือ ผงปด
ประกา , การจางทําโป ตอร, ป้ายประชา ัมพันธ, การบันทึก
ภาพยนตร ีดีโอ ีดีทั น, คา างอัดขยายรูปภาพ การจางโฆ ณา
ะ ผย พรประชา ัมพันธใน ื่อประ ภทตางๆ, ชน ิทยุกระจาย
ียง โทรทั น โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ, คาจัดทํา าร าร
ประชา ัมพันธการดํา นินงานของ ท บา , คา ชาบริการ บไซต
รายป, คาจดทะ บียนโด มน นม
(5)คาจาง มาบริการตางๆ พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการใ ผู
รับ มาทําการอยาง นึ่งใดอยาง ซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด
ป ง ตอ ติม ริม รางครุภัณฑ รือ ิ่งกอ ราง ฯ ฯ ชน คาจาง
รถ ม็คโคร ขุดฝังทอระบายน้ํา รือขุดคูระบายน้ํา คาจาง มาจัด
ทําของข ัญ รือของที่ระ ึกตางๆ คาจาง มาถางปา ขุดดิน ตัด
ตงตนไม
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

นา : 73/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

รายจาย กี่ย นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขา ัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ะนอกราช
อาณาจักร

จําน น

50,000 บาท

จําน น

70,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จําน น

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในประ ท ะ
ตางประ ท รือไปอบรม ัมมนาของพนักงาน ท บา พนักงาน
จาง ะผูมี ิทธิ ะผูที่ไดรับคํา ั่ง โดยจาย ปนคา บี้ย ี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากา ยาน คาผาน
ทางด นพิ คาธรรม นียมในการใช นามบิน คา งทะ บียนฝึก
อบรม ัมมนา ประชุมตางๆ ะคาใชจายอื่นที่จํา ปนในการ ดิน
ทางไปราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2561
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินอื่น พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
ค่าวัสดุ
ั ดุ ํานักงาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ํานักงานตางๆ ชน กระดา คริป
ฟ้ม ดิน อ ปากกา ตรายาง น้ํายา บคําผิด กา ด
ียบกระดา ซอง อก าร ต ับผง มึก ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต ากรรม ะการโยธา

นา : 74/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ ชน ป ั๊กไฟฟ้า ิทช
ไฟฟ้า ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
ั ดุกอ ราง

จําน น

200,000 บาท

จําน น

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุกอ ราง พื่อใชในการปรับปรุง ซอม
ซม บํารุงรัก าครุภัณฑที่ดิน ะ ิ่งกอ ราง
ตางๆ ชน อิฐ ิน ดิน ทราย โถ ม ปูนซี มนต ็ก น ไม
บบ อ ฟั ทติกคอนกรีต กระ บื้อง ทป ัดระยะ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่นตางๆ ใ กับรถยนต
ะ ครื่องจักรก ของ ท บา ตําบ ค น รี ะ น ยงานภาย
นอกที่ใ การช ย ือ ชน น้ํามัน ชื้อ พ ิง น้ํามันดี ซ น้ํามัด
กาด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

นา : 75/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร

จําน น

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุโฆ ณา ะ ผย พร
ตางๆ ชน พูกัน กระดา ขียนโป ตอร ฟ ม มมโมรี่การด ฟ ม
ไ ด ถบบันทึก ียง รือภาพ(ภาพยนต, ีดีโอ ทป, ผนซี
ดี) ภาพถายดา ทียม ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
ั ดุคอมพิ ตอร
จําน น

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอรตางๆ ชน ผง มึก ต ับผง
มึก ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร กระดา ตอ นื่อง ผนกรอง
ง ทปบันทึกขอมู มา ป้นพิมพ าย ค บิ มนบอรด ม
มโมรี่ชิป ครื่องกระจาย ัญญาณ ครื่องอาน ะบันทึกขอมู บบ
ตางๆ ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จําน น

30,000 บาท

คาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะปรับปรุงครุภัณฑ ฉพาะโครง ราง
ครุภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมร มถึงคาซอมบํารุงปกติ รือคาซอม
ก าง ต ปนการซอม ซมบํารุงรัก าที่ ปน ัก ณะของการตอ
ติม ดัด ป ง ปรับปรุงครุภัณฑ พื่อใ ทรัพย ินนั้นมีมู คา พิ่ม
ขึ้น ชน ยก ครื่องยนตใ ม ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

นา : 76/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,389,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จําน น

100,000 บาท

รวม

4,289,000 บาท

รวม

4,289,000 บาท

จําน น

3,000,000 บาท

คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติ ชน ซอม ซมถนน อาคาร ิ่งกอ รางตางๆ
ที่ชํารุด ฯ ฯ
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ รางอาคาร องประชุมอ นกประ งค ประจํา ท บา
ตําบ ค น รี
พื่อจาย ปนคากอ รางอาคาร องประชุมอ นกประ งค ประจํา
ท บา ตําบ ค น รี มูที่ 2 บานค น รี โดยกอ ราง
อาคาร ขนาดก าง 20.00 มตร ยา 30.00 มตร ูง 6.00
มตร รือมีพื้นที่อาคารไมนอยก า 600.00 ตาราง มตร โดย
ภายในกอ ราง ปน องประชุม ภา ท บา ตําบ ค น รี ขนาด
ก าง 10.00 มตร ยา 20.00 มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธโครงการฯ ตาม บบมาตรฐาน ทต จําน น 1 ป้าย ะ
ราย ะ อียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการกอ ราง บบ
ป น บบรูป รายการ ะ อียด บบ ป น ที่ ท บา ตําบ ค น
รี กํา นด พิกัดจุดกอ รางโครงการฯ N 962598 E 536405
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 – 2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) ขอ 1 นา 3
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

นา : 77/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ็ก ายค องพรง-ค น นียง
มูที่ 6 ตําบ ค น รี ชื่อมตอ ตําบ พรุพี ะตําบ ค องปราบ
อํา ภอบานนา าร จัง ัด ุรา ฎรธานี
พื่อจาย ปนคากอ รางถนนคอนกรีต ริม ็ก ายค องพรง –
ค น นียง มูที่ 6 ตําบ ค น รี
ชื่อมตอ ตําบ พรุพี ะตําบ ค องปราบ อํา ภอ
บานนา าร จัง ัด ุรา ฎรธานี โดย ริ่มจากจุด ิ้น ุดถนน
คอนกรีต ดิม กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 220 ขนาดก าง 4.00
มตร ยา 220.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิ
จราจรไมนอยก า 880.00 ตาราง มตร ะ งไ ทาง ิน
ค ุก ขาง ะ 0.50 มตร ปริมาตร ินค ุกไมนอยก า 60.00
ูกบา ก มตร ผูรับจางตองทําการ จาะทด อบค าม นา
ของ ผิ จราจรไมนอยก า 4 จุด พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โครงการฯ ตาม บบมาตรฐาน ทต. จําน น 1 ป้าย ะราย
ะ อียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการกอ ราง บบ
รูป รายการ ะ อียด บบ ป น ที่ ท บา ตําบ ค น
รี กํา นด พิกัดจุดกอ รางโครงการฯ จุด ริ่ม
ตน N 963697 E 535568 จุด ิ้น ุด N 963615 E 535431
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 – 2565) (ฉบับ
ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 1/2563) ขอ 4 นา 10
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

จําน น

495,000 บาท

นา : 78/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการกอ รางพนังกั้นน้ําบริ ณ า า มูที่ 5 บานมอ ก็ต
พื่อจาย ปนคากอ รางพนังกั้นน้ําบริ ณ า า มูที่ 5 บานมอ
ก็ต บริ ณดาน ัง ะดานขาง
โดยดํา นินการกําจัด ัชพืชขุด อกคูระบายน้ํา 1 ดาน (ดานที่ติด
กับที่ดินของ า า มูบาน) ค าม ึกพนังคูระบายน้ําไมนอย
ก า 4.00 มตร ค ามยา ไมนอยก า 90.00 มตร รียง ินใ ญ
ยา น โดยใช ินขนาด 15 – 30 ซนติ มตร ปริมาตรไมนอย
ก า 250.00 ูกบา ก มตร ถมดินพรอม ก ี่ย ตงปริมาตรดินถม
ไมนอยก า 30.00 ูกบา ก มตร ถมทรายปรับพื้นที่บริ ณพรอม
ก ี่ย ตงปริมาตรไมนอยก า 40.00 ูกบา ก มตร ง ิน
ขนาด 3 น 4 นิ้ ปรับผิ พื้น านพรอม ก ี่ย ตงปริมาตรไม
นอยก า 50.00 ูกบา ก มตร ะติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โครงการฯ ตาม บบมาตรฐาน ทต. จําน น 1 ป้าย ะราย
ะ อียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการกอ ราง บบ ป น บบ
รูป รายการ ะ อียด ที่ ท บา ตําบ ค น รี กํา นด พิกัดจุดกอ
รางโครงการฯ จุด ริ่มตน N 961264 E 530794 จุด ิ้น
ุด N 961353 E 530810
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 – 2565) (ฉบับ
ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 1/2563) ขอ 5 นาที่ 11
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

จําน น

320,000 บาท

นา : 79/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

โครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 มูที่ 2 บานค น รี
พื่อจาย ปนคาปรับปรุงถนนซอยในนา 2 มูที่ 2 บานค น
รี โดย ริ่มจาก าม ยกถนนค น รี –มอ ก็ต ซอยในนา 2 โดย
ดํา นินการกรุยทางถางป่า(ขนาด บา) ปรับ ก ี่ย ตงคันทาง ดิม
บดทับ ผิ จราจรก าง 4.00 มตร ระยะทางยา 950.00
มตร ะขุดฝังทอระบายน้ํา ค . ชั้น 3 มอก. 128-2528
ขนาด นผาน ูนยก าง 0.40 x 1.00 มตร จําน น 1
ง ร ม 6 ทอน, ขนาด นผาน ูนยก าง 0.60 x 1.00
มตร จําน น 1 ง ร ม 6 ทอน, ขนาด นผาน ูนย
ก าง 0.80 x 1.00 มตร จําน น 1 ง ร ม 7 ทอน ะขุด
ฝังทอระบายน้ํา ค . ชั้น 3 มอก. 128-2528 ขนาด นผาน
ูนยก าง 1.00 x 1.00 มตร จําน น 1 ง ง ะ 2 ถ ๆ
ะ 8 ทอน ร ม 16 ทอน พรอมยา น รอยตอทอระบายน้ําด ย
ปูนซิ มนตผ มทราย, ริม ิน อนทาไ ทคันทาง ะ ังทอ
ระบายน้ําไมนอยก า 10.00 ูกบา ก มตร ง ิน อนทาไ ท
ค ะ ินใ ญปรับชั้นรองพื้นทาง ค ามก างไมนอยก า 4.00
มตร ค าม นาไมนอยก า 8.00 ซนติ มตร ระยะทาง
ยา 950.00 มตร ปริมาตรไมนอยก า 450.00 ูกบา ก
มตร ะ ง ิน อนทาไ ทผิ จราจร นาไมนอยก า 10.00
ซนติ มตร ค ามก างไมนอยก า 4.00 มตร ค ามยา ไม
นอยก า 950.00 มตร ใช ิน อนทาไ ทปริมาตรไมนอย
ก า 500.00 ูกบา ก มตร รือมีพื้นที่ผิ จราจรไมนอย
ก า 3,800.00 ตาราง มตร พรอม ก ี่ย ตง บดอัด รียบต อด
าย ะติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครงการฯ ตาม บบมาตร
ฐาน ทต. จําน น 1 ป้าย ะราย ะ อียดอื่นๆ ตามรายการ
ประมาณการกอ ราง บบ ป น บบรูป รายการ ะ อียด ที่
ท บา ตําบ ค น รี กํา นด พิกัดจุดกอ รางโครงการฯ จุด ริ่ม
ตน N 962393 E 535349 จุด ิ้น
ุด N 962863 E 535019
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 – 2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) ขอ 2 นาที่ 4
ปรากฏใน ผนงานอุต า กรรม ะการโยธา

จําน น

474,000 บาท

นา : 80/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

49,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จําน น

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จําน น

10,000 บาท

จําน น

10,000 บาท

คาบํารุงรัก า ะซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบํารุงรัก า ะซอม ซม ั ดุ ครุภัณฑ ะ
ทรัพย ินตางๆ ใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานการ ก ตร
ค่าวัสดุ
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
พื่อจาย ปนคาน้ํามัน ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ชน น้ํามัน ชื้อ
พ ิง น้ํามันดี ซ น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ฯ ฯ ํา รับ ครื่องพนยา ครื่องตัด ญาของ ท บา ตําบ
ค น รี
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ก ตร
ั ดุการ ก ตร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ั ดุการ ก ตรตางๆ ชน ปุ๋ย ยาป้องกัน ะ
กําจัด ัตรูพืช ะ ัต อา ารพืช ะ ัต ั ดุ พาะชํา ผาใบ รือ
พ า ติก นากากป้องกัน ก พิ จอบพร น จอบ มุน คราดซี่
พร น ดิน อ น กระชัง ฯ ฯ
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏใน ผนงานการ ก ตร

นา : 81/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

9,500 บาท

รวม

9,500 บาท

จําน น

9,500 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครั
จัดซื้อ ครื่องตัด ญา บบขอ ข็ง
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญา บบขอ ข็ง จําน น 1 ครื่อง
โดยมีคุณ ัก ณะ ดังนี้
(1) ปน ครื่องตัด ญา บบ ะพาย
(2) ครื่องยนตขนาดไมนอยก า 1.4 รงมา
(3)ปริมาตรกระบอก ูบไมนอยก า 30 ซีซี
(4) พรอมใบมีด
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ ดือน
ธัน าคม 2562) ํานักงบประมาณ )
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1248 ง ันที่ 27 มิ.ย.2559 รื่อง น ทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปน ั ดุ ะครุภัณฑตาม ักการจํา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) (ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563) บบ ผ.03 ขอที่ 6 นาที่ 15
ปรากฏใน ผนงานการ ก ตร

นา : 82/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

รวม

9,004,173 บาท

รวม

9,004,173 บาท

รวม

9,004,173 บาท

จําน น

97,000 บาท

จําน น

4,428 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุนประกัน ังคมใ กพนักงานจางใน
นของนายจาง ในอัตรารอย ะ 5
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ
1. นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. ะ ก.อบต. ด นที่ ุด ที่ มท
0809.5/ 9 ง ันที่ 22 มกราคม 2557
2.พระราชบัญญัติประกัน ังคม พ. .2533
3. นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. ะ ก.อบต. ด นที่ ุด ที่ มท
0809.5/ 81 ง ันที่ 10 กรากฎาคม 2557
ปรากฏใน ผนงานงบก าง
งิน มทบกองทุน งินทด ทน
พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุน งินทด ทน พื่อใ ค ามคุมครอง
ก ูกจางที่ประ บอันตราย จ็บป่ ย ตาย รือ ูญ ายอัน นื่องมา
จากการทํางานใ กนายจาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัต งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุดที่ มท 0808.2
/ 4172 ง ันที่ 24 ธัน าคม 2561 รื่องการตั้งงบประมาณ งิน
มทบกองทุน งินทด ทน
ปรากฏใน ผนงานงบก าง

นา : 83/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:20

บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จําน น

7,058,400 บาท

จําน น

1,056,000 บาท

พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพผู ูงอายุของตําบ ค น รี ที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณขึ้นไปที่มีคุณ มบัติครบถ น ะไดขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ย
ยังชีพไ กับองคกรปกครอง นทองถิ่น โดยจายอัตรา บี้ยยัง
ชีพราย ดือน บบขั้นบันได
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย ัก กณฑการ
จาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2552
2.มติคณะรัฐมนตรี มื่อ ันที่ 18 ตุ าคม 2554
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565)ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานงบก าง ขอที่ 1 นาที่ 165
ปรากฏใน ผนงานงบก าง
บี้ยยังชีพคนพิการ
พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพคนพิการของตําบ ค น รี พื่อรองรับการ
จัด ั ดิการ บี้ยค ามพิการใ กคนพิการที่มี ิทธิตาม ัก กณฑ
ที่กํา นดที่ได ดงค ามจํานงโดยการขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ
งิน บี้ยค ามพิการไ กับองคกรปกครอง นทองถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ย ัก กณฑการจาย บี้ยค าม
พิการใ คนพิการขององคกรปกครอง นทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.
.2559
2.มติคณะรัฐมนตรี มื่อ ันที่ 25 พฤ จิกายน 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ขอที่ 2 นาที่ 165
ปรากฏใน ผนงานงบก าง

นา : 84/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:21

บี้ยยังชีพผูป่ ย อด

จําน น

30,000 บาท

จําน น

100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผูป่ ย อด ใ กผูป่ ย อด
ที่ พทยไดรับรอง ะทําการ ินิจฉัย
ะมีค าม ปนอยูยาก
จน รือถูกทอดทึ้งขาดผูอุปการะดู ไม ามารถประกอบอาชีพ
ี้ยงตน องได
- ปนไปตาม/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการจาย งิน ง คราะ พื่อ
การยังชีพขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ. .2548
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานงบก าง ขอที่ 3 นาที่ 165
ปรากฏใน ผนงานงบก าง
ํารองจาย
พื่อจาย ปน งิน ํารองจายของ ท บา ตําบ ค น รี พื่อจายใน
กรณีฉุก ฉินที่มี าธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าค าม ดือน
รอนของประชาชน ปน นร ม ทานั้น ซึ่งไม ามารถคาดการณ
ง นาได ชน การ กิด าธารณภัยตางๆ อุทกภัย อัคคีภัย าตะ
ภัย ภัย ง ภัย นา มอกค ัน ะโรคติดตอ ฯ ฯ
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครอง นทองถิ่น พ.
.2560
2. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.4/ 1173 ง ันที่ 15 มิถุนายน 2560
3. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.4/ 1520 ง ันที่ 2 ิง าคม 2560
-ปรากฏใน ผนงานงบก าง

นา : 85/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:21

รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุง มาคม ันนิบาต ท บา

งประ ท ไทย

จําน น

42,000 บาท

จําน น

2,000 บาท

จําน น

216,045 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุง มาคม ันนิบาต ท บา งประ ท ไทย
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยรายจายขององคกรปกครอง
นทองถิ่น กี่ย กับคาบํารุง มาคม พ. .2555
2. นัง ือ มาคม ันนิบาต ท บา งประ ท ไทย ( .ท.ท.) ที่
.ท.ท.531/2555 รื่องการตั้งงบประมาณรายจาย กี่ย กับคาบํารุง
มาคม ันนิบาต ท บา งประ ท ไทย ( .ท.ท.)
ปรากฏใน ผนงานงบก าง
งินราง ั ในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฏ มายจราจรทางบก
พื่อจาย ปน งินราง ั ในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฎ มายจราจร
ทางบก ํา รับผู จงค ามนําจับ ะ งินราง ั ํา รับ จา นาที่ผู
จับกุม
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการจาย งินราง ั
ในคดีจับกุมผูกระทําค ามผิดกฏ มายจราจรทางบก
ปรากฏใน ผนงานงบก าง

งิน มทบกองทุน ักประกัน ุขภาพระดับทองถิ่น รือพื้นที่
พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุน ักประกัน ุขภาพระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ของ ท บา ตําบ ค น รี
- ปนไปตามระ บียบกระทร งม าดไทย าด ยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครอง นทองถิ่น พื่อ มทบกองทุน พ. .2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) ยุทธ า ตรที่ 5
ผนงานงบก าง ขอที่ 4 นาที่ 165
ปรากฏใน ผนงานงบก าง

นา : 86/86

ันที่พิมพ : 9/9/2563 09:11:21

งิน มทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการ นทองถิ่น (กบท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุนบํา น็จบํานาญของขาราชการ น
ทองถิ่น (ก.บ.ท) โดยคําน ณตั้งจายในอัตรารอย ะ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประ ภทประจําป ตามงบประมาณรายจาย
ทั่ ไป (ยก นพันธบัตร งินกู งินที่มีผูอุทิ ใ / งินบริจาค ะ งิน
อุด นุน)
- ปนไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราชการ นทองถิ่น พ.
.2500
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ 3466
ง ันที่ 29 ตุ าคม 2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ 2305
ง ันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ปรากฏใน ผนงานงบก าง

จําน น

398,300 บาท

