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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
า ภ ามพราน จัง วัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,158,935 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

14,402,855 บาท

รวม

14,402,855 บาท

รวม

14,402,855 บาท

จานวน

290,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนประ ัน ังคมข งพนั งาน
จ้าง โดยคิด ป็นร้ ยละ 5 ข งคาจ้าง ตามพระราชบัญญัติประ ัน
ังคม พ.ศ.2553 ตั้งจาย ป็น วลา 12 ดื น
งิน มทบ งทุน งินทดแทน
จานวน

12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบ ข้า งทุน งินทดแทน ป็นรายปี ใน ตั รา
ร้ ยละ 0.2 ข งคาจ้างพนั งานจ้างโดยประมาณ ารทั้ง
ปี ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 า รับ
ใ ้ความคุ้มคร งแ ลู จ้างที่ประ บ ันตราย จ็บป่วย ตาย รื
ูญ าย ัน นื่ งมาจา ารทางานใ ้แ นายจ้าง ตั้งจาย ป็น
วลา 12 ดื น
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ
จานวน

10,250,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม

- พื่ จาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุใน ขต งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง ที่มี ิทธิและคุณ มบัติครบถ้วนตาม
ลั ณฑระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562(ประมาณ ารจา ฐานข้ มูลผู้ ูง ายุ
ตามประ าศบัญชีรายชื่ ผู้มี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
ายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคานวณจา ัตรา ฉลี่ย
าร พิ่มขึ้น 3 ปีย้ น ลังและข้ มูลจานวนผู้ ูง ายุที่ได้บันทึ ใน
ระบบ าร น ทศ พื่ ารจัด ารฐานข้ มูล บี้ยยังชีพข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) โครง ารที่ 2
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

2,320,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้พิ ารใน ขต งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง ที่มี ิทธิและคุณ มบัติครบถ้วนตาม
ลั ณฑระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู้พิ ารข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562(ประมาณ ารจา ฐานข้ มูลผู้พิ าร
ตามประ าศบัญชีรายชื่ ผู้มี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู้พิ าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคานวณจา ัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้ น ลังและข้ มูลจานวนผู้พิ ารที่ได้บันทึ ในระบบ
าร น ทศ พื่ ารจัด ารฐานข้ มูล บี้ยยังชีพข ง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) โครง ารที่ 3
บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด
จานวน

36,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ที่แพทยรับร ง
และได้วินิจฉัยแล้ว ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
จาย งิน ง คราะ บี้ยยังชีพข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2548 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) ลาดับที่ 1
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งิน าร งจาย
- พื่ ใช้จายใน ิจ ารที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้าใน รณี
จา ป็น รื บรร ทาความ ดื ดร้ นข งประชาชน ชน ตุ
าธารณภัย ุท ภัย วาตภัย ัคคีภัย และ ื่น ๆ ฯลฯ ัน ป็น าร
แ ้ปัญ า ฉพาะ น้า พื่ ประโยชนข งทางราช าร รื บรร ทา
ความ ดื ดร้ นข งประชาชน าศัยตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบประมาณข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ.2541 ข้ 19 โดยงบประมาณรายจายจะ า นดใ ้มี งิน
าร งจาย พื่ รณีที่จา ป็นได้ตามความ มาะ ม และตาม
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 ม.ย.2563/ นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิ.ย.2559/ นัง ื
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
.พ.2560/ นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560/ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ ง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธ.ค
.2561/ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว4967 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562/ นัง ื รม ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว5141 ลงวันที่ 18 ธ.ค
.2562/ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่นที่มท 0810.4/ว
1022ลงวันที่ 31 มี.ค.2563/ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ ง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว1656 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2563/ นัง ื
รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0820.3/ว
4930 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562

จานวน

1,056,065 บาท
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รายจายตามข้ ผู พัน
รายจายตามข้ ผู พัน

จานวน

60,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง โดย มทบคิด ป็น งินไมต่า วาร้ ย
ละ 40 ข ง งินที่ได้รับ ารจัด รรจา านั งาน ลั ประ ัน
ุขภาพแ งชาติ โดยตั้งจายตาม ลั ณฑ ประ าศข งคณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ โดย งิน มทบข ง งค าร
บริ าร วนตาบลขนาด ลาง ไมน้ ย วาร้ ยละ 40 ข งคา
บริ าร าธารณ ุขที่ได้รับจา งทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ ง
ชาติ โดยตั้งจายใน ัตรา มาจายตาม นัง ื ดวนมา ที่มท
0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.01) ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 4 แผนงานงบ ลาง โครง ารที่ 1
งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้ งถิ่น ( บท.)
จานวน

378,790 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ะ ม งทุนบา น็จ บานาญข้าราช าร วน
ท้ งถิ่น( บท.) ใน ัตราร้ ยละ 1 ข งประมาณ ารรายรับทั่ว
ไป (ไมรวม งินรายได้จา พันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้ ุทิศใ ้และ งิน
ุด นุน) ตามพระราชบัญญัติบา น็จ บานาญข้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น มาตรา 6 และ นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งประมาณ ารรายรับทั่วไป (ไมรวม งิน
รายได้จา พันธบัตร งิน ู้ รื งินที่มีผู้ ุทิศใ ้และ งิน ุด นุน)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,200,620 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,476,520 บาท

รวม

1,874,520 บาท

จานวน

532,080 บาท

จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็นคาต บแทนราย ดื นใ ้แ นาย งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง 1 ัตรา ัตราละ 21,120
บาท/ ดื น
ร งนาย งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
2 ัตราๆละ 11,610 บาท/ ดื น โดยตั้งจายไว้จานวน 12
ดื น ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาต บ
แทนนาย งค ารบริ าร วนตาบล ร งนาย งค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล ร งประธาน
ภา งค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วนตาบลและ ลขานุ าร
ภา งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 และที่แ ้ไขฉบับที่ 2 พ
.ศ.2557
คาต บแทนประจาตาแ นงนาย /ร งนาย
- พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนประจาตาแ นง ใ ้แ นาย
งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง 1 ัตรา ๆ
ละ 1,900 บาท/ ดื น ร งนาย งค ารบริ าร วนตาบล
ทรงคน ง 2 ัตราๆละ 950บาท/ ดื น โดยตั้งจายไว้
จานวน 12 ดื น ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งินคาต บแทนนาย งค ารบริ าร วนตาบล ร งนาย
งค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
งค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล และ ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554 และแ ้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย

จานวน

- พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนประจาตาแ นง ใ ้แ นาย
งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง 1 ัตรา ๆ
ละ 1,900 บาท/ ดื น ร งนาย งค ารบริ าร วนตาบล
ทรงคน ง 2 ัตรา ๆ ละ 950บาท/ ดื น โดยตั้งจายไว้
จานวน 12 ดื น ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งินคาต บแทนนาย งค ารบริ าร วนตาบล ร งนาย
งค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
งค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล และ ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554 และแ ้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
งค ารบริ าร วนตาบล
- พื่ จาย ป็นคาต บแทน ใ ้แ ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร
วนตาบลทรงคน ง จานวน 1 ัตรา ๆ
ละ 7,560 บาท/ ดื น โดยตั้งจายไว้ จานวน 12 ดื น ตั้งจาย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาต บแทนนาย
งค ารบริ าร วนตาบล ร งนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล ร งประธาน ภา
งค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภา งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 และแ ้ไข ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2557

45,600 บาท

90,720 บาท
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คาต บแทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็นคาต บแทนราย ดื น ใ ้แ ประธาน ภา งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง 1 ัตรา ๆ ละ 11,610
บาท/ ดื น ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน
ง 1 ัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/ ดื น มาชิ ภา งค ารบริ าร
วนตาบลทรงคน ง 9 ัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/ ดื น และ
ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง 1 ัตรา ๆ
ละ 7,560 บาท/ ดื น โดยตั้งจายไว้ จานวน 12 ดื น ตั้งจาย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาต บแทนนาย
งค ารบริ าร วนตาบล ร งนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตาบล ร งประธาน ภา
งค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา งค าร
บริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วนตาบล และ
ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 และ
แ ้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็น งิน ดื น พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื นประจาปีใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ปลัด งค ารบริ าร วน
ตาบล ทรงคน ง ร งปลัด งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
จ้า น้าที่ตรวจ บภายใน ัว น้า านั ปลัด นั ทรัพยา ร
บุคคล นั วิ คราะ นโยบายและแผน นิติ ร นั พัฒนาชุมชน นั
วิชา ารศึ ษา จ้าพนั งานธุร าร จ้าพนั งานป้ ง ันและ
บรร ทา าธารณภัยฯ โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี (2564-2566)และที่มี ารแ ้ไขปรับปรุง พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน

1,160,520 บาท

รวม

6,602,000 บาท

จานวน

4,100,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็น
(1) งินคาต บแทนราย ดื น ตาแ นง นั บริ ารงาน บต
. ระดับ ลาง(ระดับ8) จานวน 1 ัตรา ัตราละ 7,000 บาทต
ดื น โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตั้งตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบล รื่ ง ลั ณฑ งื่ นไข ี่ยว ับ ารบริ าร
งานบุคคคลข ง บต. และระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร
บิ จาย งินคาต บแทนน นื จา งิน ดื นข งข้าราช าร
และลู จ้างประจาข ง วนราช าร า รับนั บริ ารงาน บต
.ระดับ ลาง
(2) งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว ตาแ นง จ้าพนั งาน
ธุร ารฯ จานวน 12 ดื น ป็น งิน 13,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ .จ. .ท. และ . บต. รื่ ง า นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่นได้รับ งินคาต บแทนน
นื จา งิน ดื น ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ื านั
งาน .จ. .ท. และ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
ุมภาพันธ 2548 รื่ งแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา
ต บแทนน นื จา งิน ดื น ( าร า นดใ ้ข้าราช าร รื
พนั งาน วนท้ งถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดื นคาต บแทน
ป็นราย ดื น ทา ับ ัตรา งินประจาตาแ นง)
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม ารคร ง
ชีพชั่วคราวข งข้าราช ารและลู จ้างประจาข ง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
4) นัง ื านั งาน .จ., .ท. และ . บต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่ ง ประ าศ .จ., .ท
. และ . บต. รื่ ง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้ งถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)

จานวน

97,000 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

168,000 บาท

จานวน

2,101,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจ้าง พร้ มทั้งปรับปรุงคาต บ
แทนประจาปีใ ้แ พนั งานจ้างใน ัง ัด านั งานปลัด ตาแ นง
พนั งานขับรถยนต ผู้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน ผู้ชวย จ้า
พนั งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย คนงาน ภารโรง ยามฯ
ลฯ โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา าลัง 3 ปี (พ.ศ
.2564-2566)และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
จานวน

136,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบล ตาแ นงที่มี
ิทธิได้รับ งินประจาตาแ นงตามที่ระ บียบ ฎ มาย า นด โดย
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ได้แ ตาแ นงปลัด งค ารบริ าร วน
ตาบล ร งปลัด งค ารบริ าร วนตาบล ัว น้า านั
ปลัด ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติ งิน ดื นและ งินประจาตาแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งินคาต บแทน
น นื จา งิน ดื นข้าราช ารและลู จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2553 ประ าศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
4) ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้ งถิ่น รื่ ง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุคคลท้ ง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
คาต บแทนพนั งานจ้าง

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง
ัง ัด านั งานปลัด ตาแ นง พนั งานขับรถยนต ผู้ชวยนั
วิ คราะ นโยบายและแผน ผู้ชวย จ้าพนั งานป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย คนงาน ภารโรง ยาม ผู้ดูแล ด็ ฯลฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น

น้า : 10/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:55

งบดาเนินงาน

รวม

3,105,000 บาท

รวม

845,000 บาท

จานวน

335,000 บาท

(1)คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช ารใ ้แ งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่ จาย ป็นคาต บแทนใ ้ ับบุคคลที่ได้
ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนต งค รป คร ง วนท้ งถิ่น คา
ต บแทนใ ้แ คณะ รรม ารประ มินผลงาน คณะ รรม ารตาม
นัง ื ที่ มท 080802/ว 1966 ลว 26 ันยายน 2560 นัง ื
ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลว 19
ันยายน 2560 นัง ื มท ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลว 20 มี.ค.2563 รื ตามที่มีระ บียบ ฎ มาย รื นัง ื ั่ง
าร า นดไว้
(2) งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 285,000
บาท พื่ จายในลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ตาแ นงปลัด งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง ร ง
ปลัด งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง จ้า น้าที่ตรวจ บภาย
ใน และพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง พนั งานจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน
ใน ัง ัด านั งานปลัด งค ารบริ าร วนตาบล ทรงคน ง
ตาม ลั ณฑและวิธี ารประ มินผล ารปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ข งความ า ร็จและผล ัมฤทธิข งงาน ตั้งจายตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประโยชนต บแทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน
วนท้ งถิ่นใ ้ ป็นรายจาย ื่นข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ
.ศ. 2559
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

- พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
น วลาราช ารป ติและวัน ยุดราช ารวัน าร- าทิตย รื วัน
ยุดนั ขัตฤ ษ ตั้งจายตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่ ง าร บิ จาย
งินคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง งค ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น
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คา ชาบ้าน

จานวน

420,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิ
ได้รับ งินคา ชาบ้านตามระ บียบ ดังนี้ 1) ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้าราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2548 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้า
ราช าร วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ ้แ จ้า น้าที่ บต
. ได้แ นาย งค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบลที่มี
ิทธิ ตามระ บียบและ นัง ื่ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) นัง ื รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่ ง ประ ภทและ ัตรา งินบารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ 2559 รื่ ง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร ฯ
ค่าใช้สอย

รวม

1,130,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆ ได้แ คา ย็บ นัง ื ข้าป
นัง ื และ ข้า ลมข้ บัญญัติตางๆ คาธรรม นียมตางๆ คาซั
ฟ คาจัดทา บี้ยประ ันภัยรถยนต คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับ
จ้างทา าร ยาง นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ บ ดัด
แปลง ต ติมครุภัณฑ รื ิ่ง ร้าง ยางใดและ ยูในความรับ
ผิดช บข งผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบนา คาจ้างแบ าม
ัมภาระ คาตั ิ่งปฏิ ูล คาล้าง ัด ขยายฟิลม คาโฆษณาและ
ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน รื ิ่งพิมพตางๆ ใน
ภาร ิจข ง นวยงาน ชน คาป้ายไวนิลและ ื่นๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

(1) คารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000
บาท า รับจาย ป็นคา า าร คา ครื่ งดื่ม คาข งขวัญ คาพิมพ
าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่ งใน าร ลี้ยงรับร ง รวมทั้งคาบริ าร
และคาใช้จาย ื่น ๆ ซึ่งจา ป็นต้ งจายที่ ี่ยว ับ ารรับร ง ใน
ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคลจา วน ลาง วนภูมิภาค รื
นวยงานตาง ๆ ที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รื
ทัศนศึ ษาดูงาน ฯลฯ ตาม นัง ื ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฏาคม 2548 ใ ้ตั้งได้ไม ิน 1% ข งรายได้จริงในปีที่
ลวงมาแล้ว โดยไมรวม งิน ุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งินจายขาด
งิน ะ มและ งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
(2) คา ลี้ยงรับร งใน ารประชุม ภา บต. รื คณะ รรม าร รื
คณะ นุ รรม าร ตั้งไว้ 10,000 บาท า รับจาย ป็นคา
า าร คา ครื่ งดื่มตาง ๆ ครื่ งใช้ใน าร ลี้ยงรับร ง าร
ภา บต. รื คณะ รรม าร รื คณะ นุ รรม ารที่ได้รับแตง
ตั้งตาม ฎ มาย รื ตามระ บียบ รื นัง ื ั่ง าร
ข ง ระทรวงม าดไทย รื ารประชุมระ วาง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น ับ งค รป คร ง วนท้ งถิ่น รื งค รป คร ง
ป คร ง วนท้ งถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รื ชน ใ ้ ยูในดุลยพินิจ
ข งผู้บริ ารท้ งถิ่น (โดยย ดที่ตั้งจายไมรวมในข้ 1)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งท้ งถิ่น
- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งข ง งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน งตามที่ ฎ มาย า นด ี ทั้งใ ้
ความรวมมื ใน ารประชา ัมพันธ ารรณรงค รื ารใ ้ข้ มูล
ขาว ารป ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวม
ทาง าร มื งใน าร ลื ตั้ง มาชิ ภาผู้แทนราษฎรตามความ
มาะ ม โดยคานึงถึงฐานะ ารคลังข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ตั้งจายตาม
1) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่6 ร ฎาคม 2561
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ในราช
าณาจั ร รื น ราช าณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
บรม ัมมนาตาม ลั ูตรตางๆข งนาย ฯ ร ง
นาย ฯ ลขานุ ารนาย ฯ ประธาน ภาฯ ร งประธาน
ภาฯ มาชิ ภาฯ ลขานุ าร ภาฯ พนั งาน วน
ตาบล ลู จ้าง พนั งานจ้างใน ัง ัด านั งานปลัดฯและบุคคล
รื คณะบุคคล รื คณะ รรม ารที่ งค ารบริ าร วนตาบล
แตงตั้งใ ้ปฏิบั่ต น้าที่ ี่ยว ับงานใน น้าที่ข ง งค ารบริ าร
วนตาบลทรงคน ง ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2555 รวมที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
บรมข ง จ้า น้าที่ ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 รวมที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
คาพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้าด ไม้และพวงมาลา
จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้าด ไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ตามความจา ป็น ตาม นัง ื ั่ง าร นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิ ายน 2530 รื่ ง าร บิ จายคาด ไม้ พื่ ม บใ ้
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมด ไม้
โครง ารฝึ บรม ัมมนาและศึ ษาดูงาน พื่ พิ่มศั ยภาพใน าร จานวน
ปฏิบัติงาน
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด บรมและศึ ษาดูงาน พื่
พัฒนาศั ยภาพผู้บริ ารท้ งถิ่น, มาชิ ภาท้ งถิ่น ละ จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น า รับจาย ป็นคา า าร คาป้ายโครง าร คาข ง
มนาคุณวิทยา ร คายานพา นะ และคาใช้จาย ื่นๆที่จา
ป็น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

300,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

195,000 บาท

รวม

695,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุตางๆ ที่ใช้ใน านั งานข ง านั งาน
ปลัดฯ ชน ระดาษ ดิน ปา า ยางลบ
คลิป นีบ ระดาษ าว ตรายาง ธงชาติ ธงประจาราชวงศ พระ
บรมฉายาลั ษณ แผง ั้น ้ ง ระดานดา ุญแจ แฟ้ม ็บ
าร
ิ่งพิมพตาง ๆ มึ ครื่ งถาย าร มึ ครื่ งโทร าร แผน
ป้ายชื่ รื แผนป้ายตาง ๆ รวมทั้งคาประ บดัดแปลง ต ติม
รื ปรับปรุงวั ดุ านั งาน และคาจัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซม
วั ดุ านั งาน รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คาขน
ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) คา นัง ื พิมพ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ินข ง นวยงาน
ที่ ยูในความรับผิดช บข ง านั งานปลัดฯ พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งข งและคาแรง
งาน รื คาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
ที่ชารุด รื ใช้งานไมได้ ชน คาจ้างซ มวั ดุ ุป รณ ครื่ งถาย
าร ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต
วน ลาง รถจั รยานยนต และวั ดุ ครุภัณฑ ื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ใน านั งาน รื ที่
ยูในความรับผิดช บข ง านั งานปลัดฯ ได้แ ฟิว ล ด
ไฟ ายไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งคาประ บ ดัดแปลง ต ติม รื ปรับ
ปรุง ตล ดจนคาจัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซมวั ดุไฟฟ้าและ
วิทยุ รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใช้ตาง ๆ ข ง านั งาน รื
ยูในความรับผิดช บข ง านั งานปลัดฯ ชน ถังขยะ ไม้
วาด แปรง บู ผงซั ฟ ถังใ น้า ถาด น้ายาล้างจาน น้า
ดื่ม ะละมัง น้ายาล้าง ้ งน้า ฟ ระดาษชาระ ฯลฯ รวมทั้งคา
ประ บ ดัดแปลง ต ติม รื ปรับปรุงวั ดุงานบ้านงาน
ครัว ตล ดจนคาจัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซมวั ดุงานบ้านงาน
ครัว รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

130,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุยานพา นะและขน
ง ชน แบต ต รี่ ยางน ยางใน ม้ น้ารถยนต ฟิลม ร งแ ง
รถยนต น้ามัน บร ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนต วน ลาง และรถ
จั รยานยนต รวมทั้งคาประ บ รื ปรับปรุงวั ดุยานพา นะ
และขน ง ตล ดจนคาจัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซมวั ดุยาน
พา นะและขน ง รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คา
ขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
จานวน

250,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามันจาร
บี น้ามัน ครื่ งฯลฯ า รับใช้ ับรถยนต วน ลางและรถ
จั รยานยนต ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง านั งาน
ปลัดฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คาภาษี ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต รที่ ยูในความรับผิดช บ
ข ง านั งานปลัดฯ ชน แผน รื จานบันทึ ข้ มูล ตลับผง มึ
ครื่ งพิมพ าร มนบ รด มา ครื่ ง านและบันทึ ข้ มูล
แบบตางๆ ฯลฯ รวมทั้งคาประ บ รื ปรับปรุงวั ดุ ตล ดจนคา
จัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซม รวมถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม
ัน ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่ จาย ป็นคาไฟฟ้า านั งาน นาม ี า ศูนยพัฒนา ด็
ล็ และคาไฟฟ้า ื่นๆที่ ยูในความรับผิดช บข ง านั งานปลัด
บต.

จานวน

50,000 บาท

รวม

435,000 บาท

จานวน

300,000 บาท
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คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐานใน านั งานฯ คาโทรศัพท
คลื่ นที่ และคาใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารโทรศัพท และคาใช้จาย
ที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ ารโทรศัพทข ง งค ารบริ าร วน
ตาบลทรงคน ง ชน คา ชา ครื่ ง คา ชา มาย ลขโทรศัพท คา
บารุงรั ษา าย ฯลฯ
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย คาซื้ ดวงตราไปรษณียา ร คา ชาตู้
ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโ น งินในระบบบริ าร าร งิน าร
คลังภาครัฐแบบ ิ ล็ ทร นิ (GFMIS) ฯลฯ ในงานภาร ิจข ง
งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม
จานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาโทร าร คาวิทยุ ื่ าร คา ื่ ารผานดาว
ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ท ร น็ต รวมถึง ิน ท ร
น็ต ารด และคา ื่ าร ื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาช ง
ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย
พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว
งบลงทุน

รวม

577,100 บาท

รวม

577,100 บาท

คาจัดซื้ ้า ี้ านั งาน

จานวน

4,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ้า ี้ านั งาน จานวน 1 ตัว
คาจัดซื้ ตู้ ล็ ระจ บาน ลื่ น 2 ชั้น

จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ระจ บาน ลื่ น 2 ชั้น จานวน 2 ตู้
คาจัดซื้ ตู้ ล็ ระจ บาน ลื่ น 4 ชั้น
จานวน

13,600 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ระจ บาน ลื่ น 4 ชั้น จานวน 2 ตู้
คาจัดซื้ ตู้ ล็ ็บแฟ้ม าร 16 ช ง
จานวน

4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ็บแฟ้ม
ตู้

าร 16 ช ง จานวน 1
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คาจัดซื้ ตู้ ล็ ็บแฟ้ม

าร 40 ช ง

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ็บแฟ้ม
ตู้

จานวน

10,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

167,000 บาท

าร 40 ช ง จานวน 2

คาจัดซื้ โต๊ะ านั งาน
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ โต๊ะ านั งาน จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้ ครื่ ง ยี งระบบดิจิต ลพร้ มชุดไมคพร้ มติดตั้ง า รับ
้ งประชุม งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง ียงระบบดิจิต ลพร้ มชุดไมค
พร้ มติดตั้ง า รับ ้ งประชุม งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน
ง ได้แ
ครื่ งควบคุมไมคชุดประชุม ละจายไฟ 1 ครื่ ง
ไมคประชุม า รับประธาน 1 ชุด
ไมคประชุม า รับผู้ ข้ารวมประชุม 20 ชุด
ายพวงไมคประชุม 10 มตร
ครื่ งขยาย ียง 240 วัตต (Power Mixer 240 Watts)
ลาโพงตู้ 2 ทาง 60 วัตต (SPEAKER System)
คา รงพร้ ม ุป รณติดตั้ง

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:55
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้ ผ้ามาน ันแ งพร้ มติดตั้ง ภายใน านั งาน บต.ทรงคน ง จานวน
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ผ้ามาน ันแ งพร้ มติดตั้ง ภายใน านั
งาน บต.ทรงคน ง ได้แ
ชั้นที่ 1 ้ ง านั งานปลัด
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 3.40 x 195 มตร รื 6.63 ตาราง มตร จานวน 10 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.14 ตาราง มตร จานวน 4 ชุด
ชั้นที่ 2 ้ ง งชาง ละ าธารณ ุข
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.41 ตาราง มตร จานวน 9 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ชั้นที่ 2 ้ งปลัด บต.
ขนาด 0.78 x 1.90 มตร รื 1.48 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 0.78 x 2.07 มตร รื 157 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.41 ตาราง มตร จานวน 8 ชุด
ชั้นที่ 3 ้ งประธาน ภา ละร งประธาน ภา บต.
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.41 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 1 ชุด
ชั้นที่ 3 ้ งประชุม(ใ ญ)
ขนาด 2.10 x 1.95 มตร รื 4.09 ตาราง มตร จานวน 1
ชุด (มาน ลุย )
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.14 ตาราง มตร จานวน 7
ชุด (มาน ลุย )
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 2.32 ตาราง มตร จานวน 1 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 มตร รื 3.41 ตาราง มตร จานวน 7 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 1 ชุด
ขนาด 1.70 x 1.95 มตร รื 3.31 ตาราง มตร จานวน 4 ชุด
ขนาด 1.40 x 1.60 มตร รื 2.24 ตาราง มตร จานวน 3 ชุด
ขนาด 1.60 x 1.95 มตร รื 3.12 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 มตร รื 1.57 ตาราง มตร จานวน 2 ชุด

ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

200,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:55

คาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวลผล จานวน 2 ครื่ ง จานวน
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จ แ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว)
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้ ย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ า
พื้นฐานไมน้ ย วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ
นา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความ ามารถใน
ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไมน้ ย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยางใด
ยาง นึ่ง รื ดี วาดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
2) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง
แบบ Graphics
Processing Unit ที่ ามารถใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดง
ภาพขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
3) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาดไม
น้ ย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้ มูล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุไม
น้ ย วา 1 TB รื ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้ ย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
- มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน
ไมน้ ย วา 1 ช ง
- มีช ง ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน้ ย
วา 3 ช ง
- มีแป้นพิมพและ มา
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- มีจ แ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
จานวน 2 ครื่ ง

คาจัดซื้ ครื่ งพิมพ ล ซ ร รื LED ีชนิด Network

จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาคาจัดซื้ ครื่ งพิมพ ล ซ ร รื LED ี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)
คุณลั ษณะพื้นฐาน - มีความละ ียดใน ารพิมพไมน้ ย
วา 600x600 dpi - มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ
ระดาษ A4 ไมน้ ย วา 18 น้าต นาที (ppm) - มีความ ร็วใน
ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้ ย วา 18 น้าต
นาที (ppm) - ามารถพิมพ าร ลับ น้า ัตโนมัติได้ - มี
นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้ ย วา 128 MB - มีช ง
ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา จานวนไมน้ ย
วา 1 ช ง - มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T รื ดี
วา จานวนไมน้ ย วา 1 ช ง รื ามารถใช้งานผาน ครื
ขายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใ ระดาษได้
ไมน้ ย วา 150 แผน - ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal
และ Custom
จานวน 1 ครื่ ง
คาจัดซื้ ครื่ ง าร งไฟฟ้า
จานวน

5,800 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง าร งไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าด้านน ไมน้ ย วา 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ าร งไฟฟ้าได้ไมน้ ย วา 15 นาที
จานวน 1 ครื่ ง
คาจัดซื้ ครื่ ง านบัตร น ประ งค (Smart Card Reader)
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง านบัตร
น ประ งค (Smart Card Reader) จานวน 1 ครื่ ง
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) (แ ้ไข, พิ่ม
ติม) ฉบับที่ 3/2563 แผนงานบริ ารงานทั่วไป บัญชี
ครุภัณฑ โครง ารที่ 1
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

700 บาท
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่ จาย ป็นคารั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑที่ ยูในความรับผิด
ช บข ง านั งานปลัดฯ ป็นรายจายที่ซ ม ซมโครง ร้าง
ครุภัณฑขนาดใ ญ พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ป ติ รื ต ติม ดัด
ปลง ปรับปรุง ครุภัณฑ ชนรถยนต วน ลาง รถจั รยายนต (ไม
รวมคาซ มบารุง รื คาซ ม น ลาง) ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ ง
ถาย าร ครื่ งพิมพดีด ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

100,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ื่น
- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนศูนยปฏิบัติ ารรวมฯ า ภ
ามพราน า รับ ป็นคาใช้จายตามโครง ารศูนยปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ระดับ า ภ ประจาปี 2564
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจาย ื่น
รายจาย ื่น
- พื่ จาย ป็นคาจ้างงานวิจัย พื่ ารวจและประ มินความพึงพ
ใจในงานบริ ารประชาชนข งผู้รับบริ ารข ง งค ารบริ าร วน
ตาบลทรงคน ง ประจาปี 2564 โดยจ้าง งค ร รื ถาบันที่
ป็น ลางใน ารวิจัย
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,399,060 บาท

รวม

2,735,360 บาท

รวม

2,735,360 บาท

จานวน

1,505,080 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื นประจาปีใ ้
แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นงผู้ านวย าร งคลัง นั วิชา าร
พั ดุ นั วิชา าร งินและบัญชี จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ฯลฯ
โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบลใ น
ตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตาแ นง ตามที่ระ บียบ ฏ มาย
า นด โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้ ผู้ านวย าร ง
คลัง 1 ัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ต ดื น
คาจ้างลู จ้างประจา
จานวน

293,400 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจา พร้ มทั้งปรับปรุง งินคาจ้าง
ประจาปี ใ ้แ ลู จ้างประจา ัง ัด งคลังฯ ตาแ นงนั
วิชา ารคลัง โดยตั้งจาย 12 ดื น ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
คาต บแทนพนั งานจ้าง
จานวน

818,880 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจ้าง พร้ มทั้งปรับปรุงคา
ต บแทนประจาปีใ ้แ พนั งานจ้างใน ัง ัด งคลัง ตาแ นงผู้
ชวย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี ผู้ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ ผู้
ชวย จ้า น้าที่พั ดุ ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร พนั งานจดมาตรวัด
น้า ฯลฯ โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
- พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว ใ ้แ พนั งาน
จ้าง ัง ัด งคลัง ตาแ นงผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี ผู้
ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ ผู้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ ผู้ชวย จ้า
พนั งานธุร าร พนั งานจดมาตรวัดน้า ฯลฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราข าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น
1) งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 109,000
บาท พื่ จายในลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ใน ัง ัด งคลัง ตาม ลั
ณฑและวิธีประ มินผล ารปฏิบัติงานบนพื้นฐานข งความ า ร็จ
และ ัมฤทธิข งงาน ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร า นด งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้ งถิ่น ใ ้ ป็น
รายจาย ื่นข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
2) คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช ารใ ้แ งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ตั้งไว้ 94,500 บาท พื่ จาย ป็นคาต บแทนคณะ รรม าร
พิจารณาผล ารประ วดราคา ิ ล็ ทร นิ คณะ รรม าร รื
บุคคลที่ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ บต. และ ื่นๆ ตาม
นัง ื ที่ มท 0809.2/ว268 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 รื ตาม
ที่มีระ บียบ ฏ มาย รื นัง ื ั่ง าร า นดไว้วา ามารถใ ้
จายได้

จานวน

76,000 บาท

รวม

604,000 บาท

รวม

364,500 บาท

จานวน

203,500 บาท
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
น วลาราช ารป ติและวัน ยุดราช ารวัน าร- าทิตย วัน
ยุดนั ขัตฤ ษ ตั้งจายตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่ ง าร บิ จาย
งินต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น
คา ชาบ้าน
จานวน

126,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิได้รับ
งินคา ชาบ้านตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้าราช าร
วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งราช าร
วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลที่มี ิทธิตามระ บียบและ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตรข งพนังาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) นัง ื รมบัญชี ลาง ดวนที่ นุด ที่ ค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่ ง ประ ภทและ ัตรา งินบารุง าร
ศึ ษาและคา ลา รียน
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่ ง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร
ค่าใช้สอย

รวม

76,500 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่ จาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ ื่ ประชา
ัมพันธ ารชาระภาษีตางๆ
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารรับชาระภาษี คลื่ นที่

จานวน

1,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ าร ดินทาง
ไปราช ารในราช าณาจั ร รื น ราช าณาจั ร ชนคา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน บรม ฯลฯ
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ารรับชาระภาษี
คลื่ นที่
าร แผนพับประชา ัมพันธ และคาใช้จาย ื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวด ื่นๆ

- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ินที่ ยูในความ
รับผิดช บข ง งคลัง พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ทั้ง รณี
ป็น ารจ้าง มาซ มแซม ิ่งข งและคาแรงงาน รื คาจ้างแรง
งานใน ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ินที่ชารุด รื งานไม
ได้ ชน คาจ้างซ มวั ดุ ุป รณ ครื่ งถาย าร ครื่ ง
ค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ โต๊ะ ้า ี้ ตู้ รถ
จั รยานยนต และวั ดุ ครุภัณฑ ื่นๆ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง
งคลัง
ค่าวัสดุ

รวม

158,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุตางๆ ที่ใช้ใน านั งาน ง
คลัง ชน ระดาษ ดิน ปา า ยางลบ ที่
นีบ ระดาษ าว ตรายาง แฟ้ม ็บ าร มึ ครื่ งถาย
าร รวมทั้งคาประ บดัดแปลงต ติม รื ปรับปรุงวั ดุ
านั งาน และคาจัดซื้ ิ่งข งใน ารซ มแซมวั ดุ านั งาน รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้ งชาระพร้ ม ัน ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ัน
ภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) คาวั ดุแบบพิมพตางๆ ใบ ร็จรับ งินคาน้า
ประปา คาขยะ ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น
จานวน

8,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ น้ามัน ชื้ พลิงและ ล ลื่น า รับรถ
จั รยานยนต รื ครื่ ง า รับ
็บ งินคาน้าประปา,คา
ขยะ และงาน ื่นที่ ยูในความรับผิดช บข ง งคลัง
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วั ดุค มพิว ต ร
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ แผน รื จานบันทึ ข้ มูล ตลับผง มึ ผ้า
มึ ปริ๊น ต ร มนบ รด มา คียบ รด ครื่ ง านและบันทึ
ข้ มูลแบบตางๆ ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิดช บ
ข ง งคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้ ดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโ น งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ แบบ
ิ ล็ ทร นิ (GFMIS) ฯลฯ ในงานภาร ิจข ง งค ารบริ าร
วนตาบลทรงคน ง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

50,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

59,700 บาท

รวม

59,700 บาท

จานวน

37,700 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้ ครุภัณฑ านั งาน
ป็นคาจัดซื้ ครุภัณฑ านั งาน จานวน 5 ราย าร
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ็บ าร ระจ บาน
ลื่ น ขนาด 87*40*87 ซนติ มตร จานวน 1 ตู้ ป็น งิน 4,500
.- บาท
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ระจ บาน ลื่ น ขนาด 3
ฟุต จานวน 3 ตู้ ป็น งิน 14,700.- บาท
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ้า ี้ านั งาน แบบมีพนั
พิง ขนาด 65*70*107 ซนติ มตร จานวน 3 ตัว ป็น งิน 7,500
.- บาท
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ล็ ็บ าร ระจ บาน
ลื่ น ขนาด 118*40*87 ซนติ มตร จานวน 1 ตู้ ป็น
งิน 5,000.- บาท
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ลิ้นชั ขนาดไมน้ ย วา 40*50*65
ซนติ มตร จานวน 2 ตู้ ป็น งิน 6,000.- บาท
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ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ
จัดซื้ ครุภัณฑค มพิว ต ร
ป็นคาจัดซื้ ครุภัณฑค มพิว ต ร า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ครื่ ง
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวล
ผล ลาง (CPU) ไมน้ ย วา 6 แ น ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว
ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน้ ย วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Leael) ดียว ันขนาดไม
น้ ย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยางใด
ยาง นึ่ง รื ดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวยความจา ขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
2) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
3) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน าร
ใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมน้ ย 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาด
ไมน้ ย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้ มูล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุไม
น้ ย วา 1 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดควาจุไมน้ ย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD - RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
- มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Netwrk Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน ไมน้ ย วา 1
ชง
- มีช ง ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วาไม
น้ ย วา 3 ช ง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจ แ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย

จานวน

22,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,180,000 บาท

รวม

1,180,000 บาท

รวม

1,180,000 บาท

จานวน

1,180,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาติดตั้ง ล้ ง CCTV ภายในตาบลทรงคน ง
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ล้ งวงจรปิด (CCTV) ละ ุป รณ
ประ บรวมทั้งระบบพร้ มติดตั้ง ภายในตาบลทรงคน ง
จานวน 15 จุด
1. บริ วณ น้าโรง รียน นุบาลพรละมัย จานวน 2 จุด มูที่ 1
2. บริ วณโค้ง ถังประปา โรงงานฟรุ๊ตช็ ป จานวน 2 จุด มู
ที่ 1
3. บริ วณ ถังประปา ้ ง ถวนาย ม ิ่ง วั ดิ จานวน 2
จุด มูที่ 1
4. บริ วณซ ยทรงคน ง 14 จานวน 1 จุด มูที่ 2
5. บริ วณซ ยทรงคน ง 15 จานวน 1 จุด มูที่ 2
6. บริ วณบ้านนายพนม ินแป้น จานวน 1 จุด มูที่ 2
7. บริ วณซ ย 8 จานวน 1 จุด มูที่ 4
8. บริ วณ ู วา จานวน 1 จุด มูที่ 4
9. บริ วณคล งบ้าน นื จานวน 1 จุด มูที่ 4
10. บริ วณ ะพาน 2 จานวน 1 จุด มูที่ 6
11. บริ วณ ะพาน 3 จานวน 1 จุด มูที่ 6
12. บริ วณบ้านนางพวงท ง ง ิดท ง จานวน 1 จุด มู
ที่ 6
โดยมีรายละ ียดดังนี้
(1) ล้ งโทรทัศนวงจรปิดแบบ IP แบบมุมม งคง
ที่ (IP FIXED CAMERA )
(2) ครื่ งบันทึ ภาพ
แบบ Network Video Recorder (NVR) 16 Ch
(3) ุป รณควบคุม ครื ขาย ลาง
แบบ Digital Network Switch 24 port
(4) ครื่ ง าร งไฟขนาด 2KV (2000VA) 1200 Watt
(5) จ ภาพขนาด 50 นิ้ว (TV Monitor)
(6) ุป รณแปลง ัญญาณ ครื ขาย ายใยแ ้วนา
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แ ง (Media Converter)
(7) าย ัญญาณใยแ ้วนาแ งชนิดแขวน า าศมี ลิงติดตั้งภาย
น 6 Core
(8) ายท งแดงแบบตี ลียว UTP CAT 5E ชนิดภายน าคาร
(9) ายไฟ VCT 2 x 1.5 Sqmm
(10) มิ ต รไฟฟ้าขนาด 5 แ มป์
(11) ตู้ ็บ ุป รณภายน าคาร
(12) ตู้ ็บ ุป รณภายใน Rack 19” 36 U
(13) าติดตั้ง ล้ งโทรทัศนวงจรปิดและตู้ ็บ ุป รณภายน
าคาร พร้ ม ุป รณจับยึด
(14) คาแรงติดตั้งพร้ มติด ุป รณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็นคาต บแทนผู้ปฏิบัติงานใน ารป้ ง ันบรร ทา
าธารณภัย รื ารรั ษาความ งบ รียบร้ ยตามคา ั่งข ง บต
.ทรงคน ง ชน คาต บแทน ปพร. ฯลฯ
ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารจุดรวมบริ ารประชาชน พื่ ป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าลวัน ยุดปีใ มและ ง รานต
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- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดตั้งจุดรวมบริ ารประชาชน พื่
ป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลวัน ยุด ชน ทศ าล
ปีใ มและ ทศ าล ง รานต า รับจาย ป็นคาป้าย
โครง ารฯ ป้ายประชา ัมพันธ คาจัดซื้ วั ดุ ุป รณ คาจ้าง
มาบริ ารประดับไฟทาง คา ชา ต็นท คาต บแทน รื คา บี้ย
ลี้ยง จ้า น้าที่ ปพร. จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดบริ ารฯ
ลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2555 และแ ้ไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 รื ระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้ ง ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที่ 2 แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน โครง ารที่ 1
โครง ารชวย ลื ผู้ประ บภัย รณีฉุ ฉิน
จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารชวย ลื บรร ทาความ ดื ดร้ น
ข งประชาชนผู้ประ บภัย า รับจาย ป็นคาวั ดุ ุป รณ ครื่ ง
ใช้ที่จา ป็น ถุงยังชีพฯลฯ ตาม ลั ณฑ ารชวย ลื ประชาชน
รณี ิดภัยพิบัติในพื้นที่ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2 แผนงานรั ษา
ความ งบภายใน โครง ารที่ 8
โครง ารซ้ มแผนป้ ง ัน ัคคีภัย
จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ ซ้ ม ารป้ ง ันและระงับภัย
จา ไฟไ ม้ฯลฯ า รับ ป็นคาต บแทนวิทยา ร คาป้าย
โครง าร คา า ารวางและคาใช้จาย ื่นๆที่ ี่ยวข้ ง ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรม
โครง ารตรวจ ภาพถังดับ พลิงพร้ ม ติม าร คมีดับ พลิง

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารตรวจ ภาพถังและจัดซื้ าร
คมี า รับงานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัยที่ ิดจา ตุ
าธารณภัยใ ้ ับประชาชนในตาบลทรงคน งและคาใช้จาย ื่นๆ
ที่ ี่ยวข้ ง ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565)(ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2 แผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน โครง ารที่ 5

จานวน
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โครง ารฝึ บรมทบทวนความรู้ ี่ยว ับบทบาท น้าที่ า า มัคร จานวน
ป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น( ปพร.)และ า า ู้ภัย(OTOS)ข ง บต.ทรง
คน ง
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ บรมพัฒนาความรู้ความ ข้าใจ
ในบทบาท น้าที่ข ง า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น( ป
พร.) และ า า ู้ภัย (OTOS) า รับ ป็นคาต บแทนวิทยา ร คา
ป้ายโครง าร คา า าร คา า ารวาง และคาใช้จาย ื่นๆที่ ี่ยว
ข้ ง ปรา ฏในแผนพัฒนา ี่ปี (2561-2565) (ผ.02)ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 2 แผนงานรั ษาความ งบภายใน โครง ารที่ 3
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน
- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารบารุง ซ มแซมทรัพย ินตางๆที่ ยูใน
ความรับผิดช บข งงานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย
ค่าวัสดุ

10,000 บาท

50,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุนามัน ชื้ พลิงและ ล ลื่นที่ใช้ในงาน
ป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย
วั ดุ ครื่ งแตง าย
จานวน

50,000 บาท

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ ื้ , าง ง,ชุดดับ พลิง,
ถุงมื ,ร ง ท้า, มว ,ชุด า า มัครป้ ง ันภัยตางๆ ชน ป
พร,OTOS
วั ดุ ครื่ งดับ พลิง

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,888,420 บาท

รวม

710,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จานวน

590,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ วั ดุ/ ุป รณ/ าร คมี ท ูบ
น้าดับ พลิงพร้ มข้ ต ายฉีดดับ พลิงพร้ มข้ ต และวั ดุ
ื่นๆ ถัง คมีดับ พลิงพร้ มน้า คมี น้ายา คมีดับ พลิง ตู้ ็บถังดับ
พลิง ฯลฯ า รับใช้ในงานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็น งิน ดื น พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื นประจาปีใ ้
แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ครูฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา าลัง 3 ปี (2564-2566)
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คาต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจ้างพร้ มทั้งปรับปรุงต บ
แทนประจาปีใ ้แ พนั งานจ้างใน ัง ัด านั งาน
ปลัดฯ ตาแ นง
ผู้ดูแล ด็ โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา าลัง 3
ปี
(2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

1,115,420 บาท

รวม

514,420 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมและพัฒนา ด็
นั รียนข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน
งใ ้ ิด าร รียนรู้และ ิดความ ัมพันธที่ดี ับชุมชน า รับจาย
ป็นคาวั ดุ ุป รณที่จา ป็นและคาใช้จาย ื่นๆที่ ี่ยวข้ งใน
โครง าร ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศึ ษา โครง ารที่ 6
โครง ารประชา ัมพันธ ผยแพรขาว ารศูนยฯด้าน ารศึ ษา
จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน
จ้าง ัง ัด านั งานปลัดฯ ตาแ นง ผู้ดูแล ด็ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารจัดประ บ ารณ าร รียนรู้ าน ัมพันธรวมชุมชน

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทา าร ผยแพรข้ มูลขาว
าร ิจ รรมข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง ชน จัดทา
าร/แผนพับ คาวั ดุ ุป รณที่จา ป็นและคาใช้จาย ื่นๆที่
ี่ยวข้ ง ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน าร
ศึ ษา โครง ารที่ 10
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โครง ารปรับภูมิทัศน พื่ ง ริม าร รียนรู้

จานวน

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครง าร า รับ ป็นคาวั ดุ ุป รณ
และคาใช้จาย ื่นที่จา ป็นและ ี่ยวข้ งฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผน
งาน ารศึ ษา โครง ารที่ 8
โครง าร ง ริมและประ มินผล ิจ รรมพัฒนาด้าน าร รียนรู้ข ง จานวน
ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ารประ มินผล ิจ รรม
าร รียนรู้รวม ันระ วางครู นั รียนและผู้ป คร งข ง ด็ นั
รียนที่จบ ารศึ ษาข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ งค ารบริ าร วน
ตาบล ทรงคน ง า รับ ป็นคา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณที่จา ป็นและคาใช้จาย ื่นๆที่ ี่ยวข้ งฯลฯ ปรา ฏในแผน
งานพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่3 โครง าร 1

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง า รับ ป็นราย าร บิ ั
ผลั ง ข้าบัญชีข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง ได้แ
(1) คาจ้าง มาประ บ า าร ลางวัน ตั้งไว้ 294,000
บาท า รับ ป็นคาจ้าง มาประ บ า ารใ ้ ับ ด็ ล็ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง โดยตั้งจายใน ัตรา 20 บาทต คน
ต วัน จานวน 245 วัน า รับ ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง จานวน 60 คน ตาม ัตรา ารจัด รร
ที่ได้รับ าร ุด นุนจา รม ง ริม ารป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศึ ษา โครง ารที่ 14
(2) คาจัด าร รียน าร น ตั้งไว้ 102,000 บาท พื่ จาย ป็นคา
จัด าร รียน าร น ัตราคนละ 1,700 บาทต ปี า รับจัด า
ื่ และวั ดุ าร รียน าร นและ ครื่ ง ลน ง ริมพัฒนา าร
ข ง ด็ (ที่ไมใชลั ษณะ ป็นครุภัณฑ)ข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต
.ทรงคน ง พื่ ใช้ประ บ าร รียน าร น ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผน
งาน ารศึ ษา โครง ารที่ 11
(3) คา นัง ื รียน ตั้งไว้ 6,800 บาท พื่ จาย ป็นคาใช้จาย
า รับคา นัง ื รียน ัตราคนละ 200บาท/ปี
(4) คา ุป รณ าร รียน ตั้งไว้ 6,800 บาท พื่ จาย ป็นคาใช้จาย
า รับคา ุป รณ าร รียน ัตราคนละ 200บาท/ปีข งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง
(5) คา ครื่ งแบบนั รียน ตั้งไว้ 10,200 บาท พื่ จาย ป็นคาใช้
จาย า รับคา ครื่ งแบบนั รียน ัตราคนละ 300บาท/ปีข ง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง
(6) คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ตั้งไว้ 14,620 บาท พื่ จาย ป็นคา
ใช้จาย า รับคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ัตราคนละ 430 บาท/ปี

จานวน

434,420 บาท
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โครง าร าน ัมพันธวันพ

จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมใ ้ ด็ ล็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ได้แ ดง ถึงความรั ความผู พันที่มีต บิดา า รับ
ป็นคาต แตง ถานที่ คาป้ายโครง าร คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณที่จา ป็นใน ารจัด ิจ รรมและคาใช้จาย ื่นๆ
ที่ ี่ยวข้ ง
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 3 โครง ารที่ 4
โครง าร ายใยรั แมลู ผู พัน
จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมใ ้ ด็ ล็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ได้แ ดง ถึงความรั ความผู พันที่มีต มารดา า รับ
ป็นคาต แตง ถานที่ คาป้ายโครง าร คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณที่จา ป็นใน ารจัด ิจ รรมและคาใช้จาย ื่นๆ
ที่ ี่ยวข้ ง
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 3 โครง ารที่ 5
โครง าร บรมใ ้ความรู้ใน าร ลี้ยงดูและ ง ริมพัฒนา าร ด็ ใน จานวน
ทั้ง 4 ด้าน
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด บรมใ ้ความรู้แ ด็ และ
ผู้ป คร งศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน ง า รับจาย ป็นคา
ป้ายโครง าร คา มนาคุณวิทยา ร คา า าร คา า ารวางและ
ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณใน ารจัดโครง ารฯ คาใช้จาย ื่นๆที่จา
ป็นฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศึ ษาโครง ารที่ 9
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน
- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซม วั ดุ ุป รณ ระบบ
ครื่ ง ร งน้าดื่มศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรงคน งฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุงานบ้านงานครัว า รับจัดซื้ ิ่งข ง
ครื่ งใช้ตางๆข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ รื ที่ ยูในความรับผิดช บ
ข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ถังขยะ ไม้ วาด แปรง บู ผงซั
ฟ ถังใ น้าถาด น้าดื่ม น้ายาล้าง ้ งน้า ระดาษชาระ ฯลฯ

10,000 บาท

30,000 บาท

รวม

601,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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คา า าร ริม (นม)

จานวน

541,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ า าร ริม(นม) ป็นนมร จืดชนิดถุง รื
ล ง า รับใ ้ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ งค าร
บริ าร วนตาบลทรงคน ง และโรง รียนวัดทรงคน ง ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ.02)ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 3 แผนงาน ารศึ ษาโครง ารที่ 12 และ 13 โดยถื ปฏิบัติตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
วั ดุ ื่น
จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ าร ร ง รื ใ ้ ร ง า รับถัง ร ง
น้า ประปาและถัง ร งน้าดื่มข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ บต.ทรง
คน ง ตล ดจนวั ดุ ื่นๆที่จา ป็นที่ไมได้ตั้งไว้ในประ ภท ื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

1,063,000 บาท

รวม

1,063,000 บาท

จานวน

1,063,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
งิน ุด นุน วนราช าร
(1) ุด นุนโรง รียนวัดทรงคน ง ป็น งิน 888,000 บาท า รับ
ป็นคาใช้จายตามโครง าร า าร ลางวันใ ้แ ด็ นั รียน
โรง รียนวัดทรงคน ง จานวน 222 คน จานวน 200 วัน ใน ัตรา
คนละ 20 บาทต วัน ตาม ัตรา ารจัด รรที่ได้รับ าร ุด นุนงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่นในปีงบ
ประมาณ 2564 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ( ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศึ ษาโครง าร
ที่ 15
(2) ุด นุนโรง รียนวัดทรงคน ง ป็น งิน 175,000 บาท า รับ
ป็นคาใช้จาย ตามโครง ารจ้างครู นระดับประถมศึ ษาวุฒิ
ปริญญาตรีตาม ัตราที่ขาดแคลน จานวน 1 ัตรา ป็น งินจานวน
ทั้งโครง าร 189,000 บาท โรง รียนฯมีงบประมาณ มทบคาจ้าง
ป็น งิน 5,000 บาทและ ป็นคาประ ัน ังคม 9,000 บาท งบ
ประมาณที่ บต.ทรงคน ง นับ นุน ป็น งิน 175,000
บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศึ ษาโครง ารที่ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,844,900 บาท

รวม

2,948,100 บาท

รวม

2,948,100 บาท

จานวน

1,355,700 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื น พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ใ ้
แ พนั งาน วนตาบล ใน ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม ในตาแ นง ผู้ านวย าร ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม จ้าพนั งาน าธารณ ุข จ้าพนั งาน ุขาภิบาล จ้าพนั งาน
ธุ าร และตาแ นง ื่นที่ปฏิบัติ น้าที่ ใน ัง ัด ง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้ ม ตามแผน ัตรา าลัง 3 ปี ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี (2564-2566)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นง ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ใน
ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม ในตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ
งินประจาตาแ นง ตามระ บียบ ฎ มาย า นด โดยตั้ง
จาย 12 ดื น
คาต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,406,400 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจ้าง พร้ มทั้งปรับปรุงคาต บ
แทนประจาปี ใ ้แ พนั งานจ้าง ใน ัง ัด ง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้ ม ในตาแ นง ผู้ชวยนั วิชา าร าธารณ ุข พนั งานขับ
ครื่ งจั รขนาด บา คนงานประจารถขยะ คนงาน นั าร ฯลฯ
โดยตั้งจาย 12 ดื น ตามแผน ัตรา าลัง 3 ปี (2564-2566)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
จานวน

144,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว ใ ้แ พนั งานจ้าง ใน
ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม ในตาแ นง พนั งานขับ
ครื่ งจั รขนาด บา คนงานประจารถขยะ คนงาน นั าร ฯลฯ
โดยตั้งจาย 12 ดื น
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งบดาเนินงาน

รวม

698,500 บาท

รวม

293,500 บาท

จานวน

173,500 บาท

พื่ จาย ป็น
(1) งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 115,000
บาท พื่ จายในลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ใ ้แ พนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง ใน ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม ตาม ลั ณฑและวิธีประ มินผล ารปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ข งความ า ร็จและผล ัมฤทธิข งงาน ตั้งจายตามระบียบ ระ
ทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น
รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วน
ท้ งถิ่นใ ้ ป็นรายจาย ื่นข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2557
(2) คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช ารใ ้แ งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ตั้งไว้ 58,500 บาท พื่ จาย ป็นคาต บแทนใ ้ ับบุคคล รื
คณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งใ ้ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้ จัด
จ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วา
ด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถื
ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว
85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 รื่ ง ลั ณฑ าร บิ จายคา
ต บแทนบุคคล รื คณะ รรม าร
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
น วลาราช ารป ติ วัน ยุดราช าร วัน าร - าทิตย รื วัน
ยุดนั ขัตฤ ษ ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าร บิ จาย งินคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบ้าน
จานวน

48,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

พื่ จาย ป็น งินคา ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ใน
ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม ซึ่งมี ิทธิได้รับ งินคา ชา
บ้าน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านข งข้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

จานวน

22,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทา าร ยาง นึ่ง ยาง
ใดซึ่ง ยูในความรับผิดช บข งผู้รับจ้าง แตมิใช ป็น าร
ประ บ ดัดแปลง ต ติม รื ปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ ิ่ง
ร้าง ชน คาแบ าม ัมภาระ คาตั ิ่งปฏิ ูล คาล้าง ัดฉีด
รถ คาตรวจ าร คมี ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
คาใช้จายใน ารประชา ัมพันธ
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ใน ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม ผู้มี ิทธิได้รับ งิน
ชวย ลื ารศึ ษาบุตร ตามระ บียบและ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาข งบุตรพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน
2. นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
.พ. 59 รื่ ง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
3. นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
.ค. 59 รื่ ง ประ ภทและ ัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา
รียน
4. นัง ื รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 .ย. 60 รื่ ง แนวทาง าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร รณีบุตรข งผู้มี ิทธิ ปลี่ยนประ ภท ถานศึ ษา
ในระ วางปี ารศึ ษา
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่ จาย ป็นคาจ้างทา ื่ ิ่งพิมพตางๆ ที่ใช้ใน ารประชา
ัมพันธ/รณรงค ผยแพรข้ มูลขาว าร ใ ้ความรู้ความ ข้าใจ ใ ้
แ ประชาชนทั่วไป ที่ ยูในความรับผิดข ง ง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้ ม
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
รื น ราช าณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียม ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร
ดินทางไปราช าร ข งพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง ใน ัง ัด ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม รื บุคคล/คณะบุคคลที่ งค ารบริ าร วนตาบลแตงตั้งใ ้
ปฏิบัติ น้าที่ ี่ยว ับภาร ิจข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม โดยถื ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ลี้ยงรับร งใน ารประชุมคณะ รรม าร รื คณะ
นุ รรม าร ารประชุมระ วาง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ับ
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น รื ับรัฐวิ า ิจ รื ับ
ชน า รับจาย ป็นคา า าร คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม ครื่ งใช้ใน าร ลี้ยงรับร ง ารประชุมที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มาย รื ตามระ บียบ รื นัง ื ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย ทั้งนี้ใ ้ ยูในดุลยพินิจข งผู้บริ ารท้ งถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน ทั้งวั ดุและ
ครุภัณฑ พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน รถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ
า าศ โต๊ะ ตู้ ้า ี้ ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดข ง ง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้ ม โดย ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งข งและคา
แรง รื จ้าง มาแรงงานข งบุคคลภายน ใน ารบารุงรั ษา
รื ซ มแซม
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ค่าวัสดุ

รวม

240,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ ปา า ดิน น้ายาลบคาผิด แฟ้ม แบบ
พิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้ รื จ้าง ้า ี้พลา ติ ตรายาง ที่ถู
พื้น ุญแจ นา ิ าตั้ง รื แขวน แผงปิดประ าศ มูลี่ มานปรับ
แ ง (ต ผืน) น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้ ม
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แ ฟิว ทปพัน าย
ไฟ ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า บร ร ครื่ งประจุ
ไฟ ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุงานบ้านงานครัว ชน แปรง ไม้ วาด ถัง
ขยะ บู ผงซั ฟ ถ้วยชาม ช้ น ้ ม แ ้วน้าจานร ง ระจ
งาน้าดื่ม น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้ งน้า น้ายาดับ ลิ่น น้ายาฆา
ชื้ โรค ถังใ น้า ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิดช บ
ข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุ ร้าง
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ล็ ปูน
ซี มนต ทิน น ร ี แปรงทา ี จ บ วาน ลื่ ย ค้ น ตะปู ทป
วัดระยะ ตลับ มตร ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิดช บ
ข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

150,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางรถ
ยนต แบต ต รี่ น้ามัน บร ชุด ียรรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) บร ครัช พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญ
าณไฟฉุ ฉิน ไฟ น้า ไฟ บร ระจ ม ง
ข้าง ไขควง ประแจ ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่ น รวย
จราจร ฯลฯ า รับรถบรรทุ ขยะ รถยนต วน ลาง รถ
จั รยานยนต ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้ ม
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วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

จานวน

15,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่ ง น้ามัน
จารบี แ ๊ ุงต้ม ถาน ฯลฯ า รับรถยนต วน ลาง รถ
จั รยานยนต ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุ ครื่ งแตง าย

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ครื่ งแตง าย ชน ื้ แขนยาว รื
แขน ั้น าง งขายาว ชุด มี ถุงมื ยาง รื นัง ผ้าปิดปา - ปิด
จมู ร ง ท้ายาง ุ้ม ้น ูงใต้ ขา (ร้ ง ท้าบู๊ต) ฯลฯ า รับใช้ใน
ารปฏิบัติงาน วาดถนน งานล้างท งานประจารถขนขยะ งาน
ฉีดพน าร คมี งานด้าน ารแพทย และ ารปฐมพยาบาล าร
ป้ ง ัน ารติด ชื้ รื งาน ื่นๆ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุค มพิว ต ร
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ชน แผน รื จานบันทึ
ข้ มูล ุป รณบันทึ ข้ มูล ัวพิมพ รื แถบพิมพ า รับ ครื่ ง
พิมพค มพิว ต ร ตลับผง มึ า รับ ครื่ งพิมพแบบ
ล ซ ร มนบ รด มา ครื่ ง านและบันทึ ข้ มูลแบบ
ตางๆ ระดาษต นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูใน
ความรับผิดช บข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุ ื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ื่น ชน มิ ต รไฟฟ้า - น้า ม
รื ตะแ รง ัน วะ ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูในความรับผิด
ช บข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

198,300 บาท

รวม

198,300 บาท

จานวน

3,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
้า ี้ านั งาน แบบมีพนั พิง จานวน 1 ตัว
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ้า ี้ านั งาน แบบมีพนั พิง ขนาดความ
ว้างไมน้ ย วา 60 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย
วา 65 ซนติ มตร และ ูงไมน้ ย วา 95 ซนติ มตร
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ตู้ ็บ

าร (แบบบาน ลื่ น ระจ ) จานวน 1 ตู้

จานวน

5,500 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ็บ าร แบบบาน ลื่ น ระจ โครงตู้
ทาจา ล็ แผน ป็นตู้ใ
าร มีขนาดความ ว้างไมน้ ย
วา 87 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 40 ซนติ มตร และ ูงไมน้ ย
วา 87 ซนติ มตรร มีชั้นวาง ารปรับระดับ 2 ชิ้น รื มีช ง
็บ าร 3 ชั้น
ตู้ ็บ าร (แบบบาย ลื่ น ระจ ) จานวน 1 ตู้
จานวน

6,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ตู้ ็บ าร แบบบาน ลื่ น ระจ โครง
ตู้ทาจา ล็ แผน ป็นตู้ใ
าร มีขนาดความ ว้างไมน้ ย
วา 118 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย วา 40 ซนติ มตร และ ูงไมน้ ย
วา 87 ซนติ มตร มีชั้นวาง ารปรับระดับ 2 ชิ้น รื มีช ง
็บ าร 3 ชั้น
โต๊ะ านั งาน จานวน 1 ตัว
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ โต๊ะ านั งาน ป็นโต๊ะทางาน ล็ ขนาด
ความ ว้างไมน้ ย วา 120 ซนติ มตร ลึ ไมน้ ย
วา 69 ซนติ มตร และ ูงไมน้ ย วา 74 ซนติ มตร น้าโต๊ะทา
จา ล็ แผนพับขึ้นรูป ปิดผิวด้วยลามิ นท รื วั ดุคล้าย
คลึง พร้ ม ระจ ใ นา 5 มิลลิ มตร ปู น้าโต๊ะ
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

จานวน

6,000 บาท
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ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1
ครื่ ง
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังต ไปนี้
(1) ป็น ครื่ งค มพิว ต ร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1
(2) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้ ย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน้ ย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่
ต้ งใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
(3) นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
น้ ย วา 9 MB
(4) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยางใด
ยาง นึ่ง รื ดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
2) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมน้ ย วา 2 GB รื
3) มี นวยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมน้ ย วา 2 GB
(5) มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาด
ไมน้ ย วา 4 GB
(6) มี นวยจัด ็บข้ มูล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุไม
น้ ย วา 1 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้ ย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
(7) มี DVD-RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
(8) มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน้ ย วา 1
ชง
(9) มีช ง ชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน้ ย
วา 3 ช ง
(10) มีแป้นพิมพและ มา
(11) มีจ แ ดงภาพขนาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย

จานวน

22,000 บาท
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ครื่ ง าร งไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 ครื่ ง

จานวน

5,800 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

513,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

275,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

217,000 บาท

โครง ารป้ ง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

จานวน

7,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารป้ ง ันและควบคุมโรค
พิษ ุนัขบ้าฯ ชน คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ/รณรงค คาต บแทนวิทยา ร คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม า าร ลางวัน และคาใช้จาย ื่นที่จา ป็น า รับจัด
โครง าร ฯลฯ
โครง ารรณรงคป้ ง ันและควบคุมโรคไข้ ลื ด

จานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ ง าร งไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี าลังไฟฟ้าด้านน ไมน้ ย วา 1 kVA (600 Watts)
2. ามารถ าร งไฟฟ้าได้ไมน้ ย วา 15 นาที
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ชน รถบรรทุ
ขยะ รถยนต วน ลาง รถจั รยานยนต รื ฯลฯ ที่ ยูในความรับ
ผิดช บข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม พื่ ใ ้ ารบารุง
รั ษาโครง ร้างข งครุภัณฑขนาดใ ม รื ป็น ารประ บดัด
แปลง ต ติม รื ปรับปรุงครุภัณฑ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ ารทา
งาน ซึ่ง ป็น าร พิ่มมูลคาใ ้แ ครุภัณฑ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

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

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารรณรงคป้ ง ันและควบ
คุมโรคไข้ ลื ด
ชน คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ/รณรงค คา าร คมีฉีดพน าจัดยุง าร คมี าจัดลู น้ายุง
ลาย คาต บแทนวิทยา ร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม า าร
ลางวัน และคาใช้จาย ื่นที่จา ป็น า รับจัดโครง าร ฯลฯ
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โครง าร บรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับ ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ ายา พ จานวน
ติด
พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง าร บรมใ ้ความรู้ ี่ยว าร
ป้ ง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด ชน คาป้ายโครง าร คาต บ
แทนวิทยา ร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม า าร ลางวัน และคา
ใช้จาย ื่นที่จา ป็น า รับจัดโครง าร ฯลฯ
ค่าวัสดุ

10,000 บาท

รวม

58,200 บาท

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่ ง น้ามัน
จารบี แ ๊ ุงต้ม ถาน ฯลฯ า รับ ครื่ งพน ม ควัน ครื่ ง
พนยา ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้ ง ันควบคุมโรค
วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย

จานวน

28,200 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วัคซีนป้ ง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามจานวนประชา ร ุนัขและแมวในพื้นที่ตาบลทรงคน ง
จา าร ารวจข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
งบลงทุน

รวม

118,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

118,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่ งพน ม ควัน จานวน 2 ครื่ ง
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ครื่ งพน ม ควัน โดยมีคุณลั ษณะ
ฉพาะ ดังนี้
1) ปริมาณ ารฉีดพนน้ายาไมน้ ย วา 40 ลิตรต ชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ายาไมน้ ย วา 6 ลิตร
3) าลัง ครื่ งยนตไมน้ ย วา 25 แรงม้า
( ป็นครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข ง านั งบ
ประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

3,864,880 บาท

รวม

2,564,880 บาท

รวม

2,564,880 บาท

จานวน

1,069,980 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื น พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ใ ้
แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นงผู้ านวย าร งชาง ัว น้า
ฝ่าย แบบและควบคุม าคาร นายชางโยธา ฯลฯล โดยตั้ง
จาย 12 ดื น ตามแผน ัตรา าลัง 3 ปี และที่มี ารปรับปรุง
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
งินประจาตาแ นง
จานวน

60,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบล ใน
ตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตาแ นงตามที่ระ บียบ ฎ มาย
า นด โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
1. ผู้ านวย าร งชาง 1 ัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต ดื น
2. ัว น้าฝ่าย แบบและควบคุม าคาร 1 ัตรา ๆ
ละ 1,500 บาทต ดื น
คาจ้างลู จ้างประจา
จานวน

458,880 บาท

งิน ุด นุน งค รประชาชน
งิน ุด นุน มูบ้าน/ชุมชน
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ้แ มูบ้าน/ชุมชน แ ง
ละ 20,000 บาท า รับ ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารตาม
แนวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน วนท้ งถิ่น

- พื่ จาย ป้นคาจ้างลู จ้างประจา พร้ มทั้งปรับปรุง งินคาจ้าง
ประจาปี ใ ้แ ลู จ้างประจา ัง ัด งชาง ตาแ นงพนั งาน
ธุร าร และคนงาน โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตามแผน ัตรา
าลัง 3 ปี และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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คาต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

895,020 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจ้าง พร้ มทั้งปรับปรุงคาต บ
แทนประจาปี ใ ้แ พนั งานจ้างใน ัง ัด งชาง ตาแ นงผู้
ชวยชางไฟฟ้า, ผู้ชวยนายชาง ขียนแบบ, พนั งานผลิตน้า
ประปา และคนงานทั่วไป ฯลฯ โดยตั้งจายไว้ 12 ดื น ตาม
แผน ัตรา าลัง 3 ปี และที่มี ารปรับปรุงแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจ้าง
จานวน

81,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวราย ดื น า รับ
พนั งานจ้างใน ัง ัด งชาง ในตาแ นงผู้ชวยนายชาง
โยธา พนั งานผลิตน้าประปา คนงานทั่วไป ตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
- พื่ จาย ป็น
1. งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษตั้งไว้ 80,000
บาท พื่ จายในลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ใน ัง ัด งชางตาบล
ทรงคน ง ตาม ลั ณฑและวิธี ารประ มินผล ารปฏิบัติงานบน
พื้นฐานข งความ า ร็จและผล ัมฤทธิข งงาน ตั้งจายตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประโยชนต บ
แทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ.2557
2. คาต บแทนผู้ปฎิบัติราช ารใ ้แ งค รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ตั้งจายไว้ 500,000 บาท พื่ จาย ป็นคาต บแทนใ ้แ ผู้
ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนใ ้แ งค ารบริ าร วนตาบล
ทรงคน ง ชน คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้าง คาวิศว รระดับ
ามัญรับร งแบบ แบบโครง าร ร้าง คาควบคุมงาน
ร้าง คาคณะ รรม ารใ ้รับผิดช บจัดทารางข บ ขตช ง
งาน ถื ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุดที่ ค
.0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน พ.ศ.2560 รื่ ง ลั
ณฑ าร บิ จายคาต บแทนบุคคล รื คณะ รรม าร

รวม

1,200,000 บาท

รวม

625,000 บาท

จานวน

580,000 บาท
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา และพนั งานจ้างที่ได้รับคา
ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช ารป ติ และวัน ยุดราช ารวัน
าร - วัน าทิตย รื วัน ยุดนั ขัตฤ ษ ตั้งจายตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทยที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 รื่ ง าร บิ จาย งินคาต บแทน
ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลที่มี ิทธิ ตามระ บียบและ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนท้ งถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3. นัง ื รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รื่ งประ ภทและ ัตรา งินบารุง
ารศึ ษาและ ลา รียน
4. นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ พ.ศ.2559 รื่ ง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร
ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่ จาย ป็นคา ชาทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผยแพร รายจาย
ี่ยว ับ ารจ้างโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รื ิ่งพิมพตาง ๆ คาจ้าง มาบริ าร
พื่ ใ ้ผู้รับจ้างทา าร ยาง นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ บ ดัดแปลง ต ติมครุภัณฑ รื ิ่ง ร้าง ยาง นึ่ง ยาง
ใด และ ยูในความรับผิดช บข งผู้รับจ้าง ชนคาจ้าง มา ูบ
น้า คาจ้าง มาแบ าม ัมภาระ คา ข ง คาบริ าร าจัด
ปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คารังวัดที่ดิน คาจ้าง แบบและ
รับร งแบบงานโครง ารพื้นฐาน คาจัดทาแนว ขตที่ าธารณ
ประโยชนที่ ลวง ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและลงทะ บียน บรม ัมมนา

จานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
ใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร รื น ราช
าณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
ผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลง
ทะ บียน บรม ัมมนาตาม ลั ูตรตาง ๆ และที่จา ป็นใน าร ดิน
ทางไปราช าร ฯลฯ ข งพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง
ประจา พนั งานจ้างใน ัง ัด งชาง โดยตั้งจายตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จ้า
น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2555 รวมที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ินข ง นวยงาน
ที่ ยูในความรับผิดข บข ง งชาง พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งข งและคาแรง
งาน รื คาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
ที่ชารุด รื ใช้งานไมได้ ชน คาจ้างซ มวั ดุ ุป รณ ครื่ ง
ค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต และ
วั ดุ ครุภัณฑ ื่น ๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

355,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

25,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดวั ดุตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน ง
ชาง ชน ระดาษ ดิน ปา า ยางลบ คลิป นีบ ระดาศ
าว แฟ้ม ็บ าร ิ่งพิ่มพตาง ๆ รื แผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัด าวั ดุยานพา นะและขน
ง ชน แบต ต รี่ ยางน ยางใน ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนต
และรถจั รยานยนต ที่ ยูในความรับผิดช บข ง งชาง
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วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

จานวน

250,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่ ง จารบี ฯลฯ า รับรถยนตและ
รถจั รยานยนต และยานพา นะ ื่น ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิด
ช บข ง งชาง
วั ดุค มพิว ต ร
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุค มพิว ต ร ชน แผน รื จานบันทึ
ข้ มูล ัวพิมพ รื แถบพพิมพ า รับ ครื่ งค มพิว ต ร ตลับ
ผง มึ า รับ ครื่ งพิมพแบบ ล ซ ร มนบ รด มา ครื่ ง
านและบันทึ ข้ มูลแบบตาง ๆ ฯลฯ า รับใช้ในงานที่ ยูใน
ความผิดช บข ง งชาง
งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

605,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภณฑ พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ รื ป็น ารประ บดัดแปลง ต ติม รื
ปรับปรุงครุภัณฑ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ ารทางาน ซึ่ง ป้น าร
พิ่มมูลคาใ ้แ ครุภัณฑ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง
ชาง ชน รถยนต ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชน ล ดไฟ โคมไฟฟ้า มิ ต ร
ไฟฟ้า ายไฟ ฯลฯ า รับงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ มแซมระบบ
ไฟฟ้า ง วางริมทาง าคารตาง ๆ
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งบลงทุน

รวม

155,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

230,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

230,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้ ชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ มูที่ 5
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ละติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ ริ่มจา
น้าวัดทรงคน ง ถึงคล งบ้าน นื มู 5 โดยติดตั้งโคม LED
ขนาด 120 W จานวน 11 ชุด พร้ ม ุป รณประ บรวม
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 6 ( พิ่ม ติม)
ครื่ ง า นิดไฟฟ้า
าลังไฟใช้งานต นื่ ง ( ูง ุด) 4.5 kw
าลังไฟ ูง ุด 5.0 kw
ความถี่ 50/60 Hz
แรงดันไฟฟ้า 220/110V
แบบ ครื่ งยนต 4 จัง วะ ูบ ดียว ระบายความร้ นด้วย า าศ
ระบบ ตารท ุญแจ ตารทพร้ มแบต ต รี่ 30AH
พร้ มระบบ ตื นระดับน้ามัน

งิน ุด นุน วนราช าร
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ มู 5
- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค า ภ
ามพราน ป็นคาใช้จายใน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ ริ่ม
จา ปา ซ ย ถึงประตูระบายน้าคล งบ้าน นื มู 5 โดยพาด
ายพร้ มติดตั้งโคม LED ขนาด 20 W จานวน 7
ชุด พร้ ม ุป รณประ บรวม รายละ ียดตามประมาณ าร
ข ง ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าภ ามพราน
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน าร ค ะ ละชุมชน โครง ารที่ 3 (แ ้ไข)
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะพร้ มติดตั้งไฟฟ้า ง วาง มู 5 จานวน

125,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค า ภ
ามพราน ป็นคาใช้จายใน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะ พร้ ม
ติดตั้งไฟฟ้า ง วางบริ วณซ ยประชารวมใจ ถนน ยู ย็น
จริญ ศรีลิ้มตี๋ โดยปั าพาด ายใ ม พร้ มติดตั้งโคม LED
ขนาด 20 W จานวน 5 ชุด พร้ ม ุป รณประ บรวม
รายละ ียดตามประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภูมิภาค า ภ
ามพราน
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 2 (แ ้ไข)
งานสวนสาธารณะ

รวม

45,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่ ง น้ามัน
จารบี แ ๊ ุงต้ม ถาน ฯลฯ า รับ ครื่ งตัด ญ้า ลื่ ยโซ
ยนต ฯลฯ ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้ ม พื่ ใช้ใน ารรั ษาความ ะ าดข งถนน ทางน้า ทาง
ดิม และที่ าธารณะ รื ใช้ใน ารดูแลและบารุงรั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุ าร ษตร
จานวน

25,000 บาท

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ าร ษตร ชน าร คมีป้ ง ันและ
าจัดศัตรูพืชและ ัตว ปุ๋ย พันธุพืช วั ดุ พาะชา ใบมีด ชื ฯลฯ
า รับใช้ใน ารรั ษาความ ะ าดข งถนน ทางน้า ทาง
ดิม และที่ าธารณะ รื ใช้ใน ารดูแลและบารุงรั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้ ม ที่ ยูในความรับผิดช บข ง ง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

2,860,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,860,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,460,000 บาท

จานวน

1,950,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารรณรงค ลด คัด แย ขยะ
มูลฝ ย า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ/รณรงค คาต บแทนวิทยา ร คา า าร คา า ารวาง
และ ครื่ งดื่ม และคาใช้จาย ื่นที่จา ป็น า รับจัดโครง าร ฯลฯ
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

500,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน ทั้งวั ดุและ
ครุภัณฑ พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ า รับรถบรรทุ
ขยะ ที่ ยูในความรับผิดข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม โดย
ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งข งและคาแรง รื จ้าง มาแรงงาน
ข งบุคคลภายน ใน ารบารุงรั ษา รื ซ มแซม
ค่าวัสดุ

รวม

400,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่ ง น้ามัน
จารบี แ ๊ ุงต้ม ถาน ฯลฯ า รับรถบรรทุ ขยะ ที่ ยูในความ
รับผิดช บข ง ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม พื่ ็บขนขยะมูล
ฝย
วั ดุ ื่น
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร าจัดขยะมูลฝ ย
พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร าจัดขยะมูลฝ ย ภายในตาบล
ทรงคน ง จานวน 12 ดื น (ชวง ดื น ตุลาคม 2563 ถึง ดื น
ันยายน 2564) ซึ่งจาย ป็นราย ดื น ตามปริมาณขยะที่นา งไป
ง าจัดจริงในแตละ ดื น
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารรณรงค ลด คัด แย ขยะมูลฝ ย

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ถังขยะ รื ภาชนะร งรับขยะ า รับใช้ใน
พื้นที่ตาบลทรงคน ง
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

225,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

225,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

โครง าร บรม ารดูแลรั ษาและป้ ง ันน้า นา ียและบาบัดน้า ีย จานวน
ในแ ลงน้า

10,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร าจัดวัชพืชในแมน้า คู คล ง าธารณะ
พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร าจัดวัชพืชในแมน้า คู คล ง
าธารณะ ที่ ยูในพื้นที่ตาบลทรงคน ง ตาม ภาพข งความ นา
แนนวัชพืชและความจา ป็น พื่ ใ ้ ิด ารระบายน้าที่ดีและ
ป้ ง ันน้า นา ียข งน้าในแ ลงน้า าธารณะ
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง าร บรม ารดูแลรั ษาและ
ป้ ง ัน นาน้า ียและบาบัดน้า ียในแ ลงน้า า รับจาย ป็นคา
ป้ายโครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ/รณรงค คาต บแทน
วิทยา ร คา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม และคาใช้จาย ื่น
ที่จา ป็น า รับจัดโครง าร ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย

จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย ชน ชุด
ทด บปริมาณ ซิ จนละลายในน้า (DO) คมี
ภัณฑ วชภัณฑ น้ายาตางๆ ถุงมื ฯลฯ พื่ ใช้ใน ารดูแลรั ษา
ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้ ม
วั ดุ ื่น

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ จุลินทรียบาบัดน้า ียชนิด ้ น รื ชนิด
น้า ฯลฯ า รับแ ้ไขปัญ าน้า นา ีย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

405,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

405,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

405,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารโครง ารฯ า รับ ป็น
คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา ชา ต็นท คาป้ายโครง ารและป้าย
ประชา ัมพันธ ชิญชวนประชาชน ข้ารวมโครง าร คาใช้จาย ื่นที่
จา ป็นฯลฯ ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 รื่ ง คาใช้จายใน ารจัดงานตางๆ
ข ง ปท.ฯลฯ ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข ง
ชุมชน โครง ารที่ 10
โครง าร ฎ มายนารู้ า รับ ตรี
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่ จาย ป็นคาจัดทาแผนพับ
าร วาร ารประชา ัมพันธ
ข้ มูลขาว าร ป้ายประชา ัมพันธ
ารรายงานผล ารดา นิน
งานประจาปี ฯลฯ ตามโครง าร ง ริมความรู้ด้านข้ มูลขาว าร
แ ประชาชน พื่ ใ ้ประชาชนได้รับทราบข้ มูล ขาว ารข ง บต
. ทรงคน งได้ ยางทั่วถึง
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง าร บต. คลื่ นที่พบประชาชน

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร บรม ฎ มายนา
รู้ า รับ ตรี ชน คาใช้ ย ี่ยว ับคาวั ดุ ครื่ ง ขียน และ
ุป รณคา ชา ุป รณตางๆใน ารฝึ บรม คา ระ ป๋า รื ิ่งที่
ใช้บรรจุ าร คา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรมฯลฯ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 14

น้า : 57/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

โครง ารคุณธรรมและจริยธรรม ด็ และ ยาวชน

จานวน

30,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ชน คาใช้จาย ี่ยว ับคา
วั ดุ ครื่ ง ขียน และ ุป รณคา ชา ุป รณตางๆใน ารฝึ
บรม คา ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร คา า าร คา า าร
วางและ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน
ารฝึ บรม ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ บรมและ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ ง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ
.02) แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 13
โครง ารงานวันคนพิ าร า ล
จานวน

5,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ชน คาใช้จาย ี่ยว ับคา
ดินทาง ข้ารวม ิจ รรม คา า าร คา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน าร ข้ารวม ิจ รรมงานคนพิ ารฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แ ้ไข, พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3/2563(ผ.02) แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข ง
ชุมชน โครง ารที่ 7
โครง ารจัด ิจ รรมวันผู้ ูง ายุ
จานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัด บรม/ ิจ รรมใ ้
ความรู้ ับผู้ ูง ายุในตาบลทรงคน ง า รับ ป็นคาจัดต แตง
ถานที่ คาวั ดุที่จา ป็น คาน้าดื่ม คา ชา ต็นท คาป้าย
โครง าร และป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จาย ื่นที่จา ป็น ฯลฯ คา
า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา า าร คา มนาคุณวิทยา ร คา
พา นะ ดินทาง ( รณี ดินทางไปรวม ิจ รรม) าศัยตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค
. 2541 รื่ งคาใช้จายใน ารจัดงานตาง ๆข ง ปท. และ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง าร
ที่ 7

น้า : 58/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

โครง ารจัด ิจ รรมวัน ตรี า ล

จานวน

10,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ชน คาใช้จาย ี่ยว ับคา
วั ดุ ครื่ ง ขียนและ ุป รณคา ชา ุป รณตางๆใน ารฝึ
บรม คา ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร คา า าร คา า าร
วางและ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน
ารฝึ บรมฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ บรมและ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ ง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ
.02) แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 16
โครง ารจัดงานวัน ด็
จานวน

20,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
ประจาปี 2564 า รับ ป็นคาจัดต แตง ถานที่ คาวั ดุที่จา
ป็น ชน ข งรางวัล คาน้าดื่ม คา ชา ต็นท คาป้ายโครง าร และ
ป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นฯลฯ าศัยตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค
. 2541 รื่ งคาใช้จายใน ารจัดงานตาง ๆ ข ง ปท.ฯลฯ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565)(ผ.02) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 8
โครง ารจัดประชุมประชาคมและ ง ริม ารมี วนรวมในชุมชน
จานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานจัดประชุมประชาคม ใน
ระดับ มูบ้าน ระดับตาบล า รับ ป็นคา า ารวางและ ครื่ ง
ดื่ม คาใช้จาย ื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รื่ ง าร
ทบทวนแผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ข ง งค รป คร ง
วนท้ งถิ่น ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข ง
ชุมชน โครง ารที่ 12

น้า : 59/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

โครง ารจัด บรม ัมมนา พื่ พัฒนาศั ยภาพ ยาวชน

จานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร นับ นุน ารดา นิน ิจ รรมข ง
ภา ด็ และ ยาวชนข งตาบลทรงคน ง จัด ิจ รรมบา พ็ญ
ประโยชน า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร คาต แตง ถานที่ฝึ
บรม คาวั ดุ ครื่ ง ขียน ุป รณ คา ชา ุป รณตางๆ คา
ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร คา า าร คา า ารวางและ
ครื่ งดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาข ง มนาคุณใน ารดูงาน คา
ชาที่พั คายานพา นะและคาใช้จาย ื่นที่จา ป็นและ ี่ยวข้ งฯ
ลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง าร
ที่ 5
โครง าร ง ริม ารพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ าร
จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัด บรม/ ิจ รรมใ ้
ความรู้ ับคนพิ ารในตาบลทรงคน ง ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ บรม คาวั ดุ ครื่ ง ขียนและ
ุป รณคา ชา ุป รณตางๆใน ารฝึ บรม คา ระ ป๋า รื ิ่งที่
ใช้บรรจุ าร คา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 3
โครง าร ง ริม ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง ายุ
จานวน

50,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัด บรม/ ิจ รรมใ ้ความรู้
ับผู้ ูง ายุในตาบล ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง
ถานที่ฝึ บรม คาวั ดุ ครื่ ง ขียนและ ุป รณคา ชา ุป รณ
ตางๆใน ารฝึ บรม คา ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร คา
า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาใช้
จาย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรมฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 จา แผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ
.ศ.2561-2565)(ผ.02) แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข ง
ชุมชน โครง ารที่ 4

น้า : 60/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

โครง าร ง ริม ิจ รรม ภา ด็ และ ยาวชน

จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน าร นับ นุน ารดา นิน ิจ รรมข ง
ภา ด็ และ ยาวชนข งตาบลทรงคน ง จัด ิจ รรมบา พ็ญ
ประโยชน า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร คา า าร คา า าร
วางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณและคาใช้จาย ื่นที่จา ป็นและ
ี่ยวข้ งฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข ง
ชุมชน โครง ารที่ 6
โครง าร ง ริมและพัฒนา ลุม าชีพ ลุมวิ า ิจ
จานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่ฝึ บรม คาวั ดุ ครื่ ง ขียน
และ ุป รณ คา ชา ุป รณตางๆ คา ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ
าร คา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาข ง มนาคุณใน ารดูงาน คา ชาที่พั คายาน
พา นะ คาใช้จาย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ บรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565)(ผ.02)ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 2 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งข งชุมชน โครง ารที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

215,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

215,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

215,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โครง ารจัด ิจ รรม ทิดทูน ถาบันและงานรัฐพิธีตางๆ
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม/งานพิธี ารตางๆ ในวัน
าคัญ ชน พิธีถวายพระพรในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนา าร โครง ารที่ 1

น้า : 61/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

โครง ารทาบุญ ลางบ้าน(ล ย รื า ภา)

จานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานทาบุญ ลาง
บ้าน า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ ชิญชวน
รวม ิจ รรม คาต แตง ถานที่ คาวั ดุจา ป็นที่ใช้ใน ารจัดงาน
พิธีฯ ชน ด ไม้ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น(2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม
และนันทนา าร โครง ารที่ 5
โครง าร ืบ านประ พณีวันล ย ระทง
จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ืบ านประ พณีวันล ย
ระทง ประจาปี 2563 า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร ป้าย
ประชา ัมพันธ ชิญชวนรวม ิจ รรม คาต แตง ถานที่ คาจ้าง
มา วที คา ชาชุดใน ารแ ดงในงาน คา า าร จ้า น้าที่และ
คณะ รรม ารจัดงาน คณะ รรม ารตัด ิน ารประ วดฯ คาวั ดุ
จัดทา ระทง และวั ดุ ื่นใน ารจัด ิจ รรม และคาใช้จาย ื่นที่จา
ป็นใน ารจัดงาน ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ ง
ถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน าร
ศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร โครง ารที่ 2
โครง าร ืบ านประ พณี ง รานต
จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ืบ านประ พณีวัน
ง รานต รดน้าข พรผู้ ูง ายุ ประจาปี 2564 า รับจาย ป็นคา
ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ ชิญชวนรวม ิจ รรม คา า าร
จ้า น้าที่และคณะ รรม ารจัดงาน คาต แตง ถานที่ คาวั ดุจา
ป็นที่ใช้ใน ารจัดงานพิธีฯ ชน ด ไม้ น้า ม ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนา
ที่ 3 แผนงาน ารศา นา วัฒนธรรมและนันทนา าร โครง ารที่ 4
โครง ารแ ทียนจานาพรรษา
จานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานประ พณีแ ทียน ข้า
พรรษา ประจาปี 2564 า รับจาย ป็นคาป้ายโครง าร ป้าย
ประชา ัมพันธ ชิญชวนรวม ิจ รรม คาต แตงต้น ทียนและรถ
ขบวนแ ต้น ทียน และวั ดุ ื่นใน ารจัด ิจ รรมและคาใช้จาย ื่น
ที่จา ป็นฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3 แผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม
และนันทนา าร โครง ารที่ 3

น้า : 62/68

วันที่พิมพ : 21/7/2564 12:43:56

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ครื่ งจั ร ุป รณตาง ๆ า รับงานซ มแซม
ิ่ง ร้าง งาน ร้าง ฯลฯ ข ง งชาง
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

250,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ินข ง นวยงาน
ที่ ยูในความรับผิดช บข ง งชาง พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ิ่งคา ร้างและคาแรง
งาน รื คาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
ที่ชารุด รื ใช้งานไมได้ ชนคาจ้างซ มแซม ถนน ะพาน ท
ระบายน้า าคารที่ชารุด ฯลฯ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ิ่งข ง
และคาแรงงาน รื ารจ้าง มาแรงงานข งบุคลภายน รณี
ที่ งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ป็นผู้ดา นิน ารว มแซมบารุงรั ษา
ทรัพย ิน ง
ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

วั ดุ

ร้าง
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ ลู รัง ทราย ินคลุ ยางมะต ย า ร็จ
รูป น้ายาง ตะปู ี ไม้ ฯลฯ า รับงานซ มแซม ถนน ารคา
ร
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

รวม

4,067,000 บาท

รวม

4,067,000 บาท

รวม

4,067,000 บาท

จานวน

176,000 บาท

จานวน

739,000 บาท

จานวน

179,000 บาท

ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร

ร้าง ขื่ น ค ล. ป้ ง ันดินพังทลาย มูที่ 3

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มา ร้าง ขื่ น ค ล. ป้ ง ันดินพัง
ทลาย บริ วณที่ดินนางบุญชม ั้นคง โดยทา าร ร้าง ขื่ น
ผนัง ขื่ น ูง 2.50 มตร ระยะทางยาว 22.10 มตร ราย
ละ ียดตามแบบและประมาณ ารข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 6 ( พิ่ม ติม)
โครง าร ร้าง ขื่ นบ้านคุณลัดดา ปู่มา ถึงบ้านคุณพวงท ง
ง ิดท ง มูที่ 6
- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มา ร้าง ขื่ น ค ล. ป้ ง ันดินพังทลาย
ริมคล งคราม มูที่ 6 โดยทา าร ร้าง ขื่ นผนัง ูง 2.50
มตร ระยะทางยาว 89 มตร รายละ ียดตาม บบ ละประมาณ
ารข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 1 แผนงาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 39
โครง าร

ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ซ ยทรงคน ง 5 มู 2

- พื่ จาย ป็นคา ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนน ว้าง 4
มตร ค น รีต นา 0.15 มตร ระยะทางยาว 66
มตร ไ ลทางข้างละ 0.50 มตร รื ตาม ภาพ รื มีพื้นที่
ผิวจราจรไมน้ ย วา 264 ตาราง มตร โดย ริ่มจา ะพานบ้าน
นาย ุภาพ ภิรมยขาว ถึงที่ดินบ้านนางลาวัลย ชิด ชื้ ราย
ละ ียดตามแบบและประมาณข ง งค ารบริ าร วนตาบลทรง
คน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 1 (แ ้ไข)
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โครง าร
มู 2

ร้างถนนดินลู รังผิวจราจร ินคลุ ซ ยทรงคน ง 7- 2 จานวน

210,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ร้างถนนดินลู รังผิวจราจร ินคลุ ผิว
จราจร ว้าง 6 มตร ระยะทางยาว 70 มตร รื มีพื้นที่ผิว
จรารไมน้ ย วา 420 ตาราง มตร โดย ริ่มจา บริ วณที่ดินนาง
าว รทัย ขวัญ มื ง ไป ิ้น ุดที่ ที่ดินนาง บศรี ุข มัย ราย
ละ ียดตามแบบและประมาณข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 3 ( พิ่ม ติม)
โครง าร ร้างถนน ินคลุ มูที่ 5
จานวน

1,473,000 บาท

- พื่ จาย ป้นคา ร้างถนน ินคลุ มูที่ 5 ตั้งแตปา ทางซ
ย แม ้ม ี้ยวถึงคล งบ้าน นื ผิวจราจร ินคลุ ว้าง 6
มตร ระยะทางยาว 635 มตร รื มีพื้นที่ผิวจราจรไมน้ ย
วา 3,810 ตาราง มตร รายละ ียดตามแบบและประมาณ าร
ข ง งค ารบริ าร วนตาบลทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 4 (แ ้ไข)
โครง าร ร้างถนนแ ฟัทติ ค น รีต มู 6
จานวน

576,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ร้างถนนแ ฟัลทติ ค น รีต ผิวจราจร
ว้าง 5 มตร ไป ิ้น ุดที่ระยะทางยาว 197 มตร รื มี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้ ย วา 985 ตาราง มตร รายละ ียดตาม
แบบและประมาณ ารข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตรฺ ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 10 (แ ้ไข)
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โครง ารซ มแซมถนนลง ินคลุ ภายในตาบลทรงคน ง มูที่ 1 - จานวน
มูที่ 6
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300,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาซ มแซมถนนลง ินคลุ ภายใน มู
บ้านตาบลทรงคน ง มู 1 - มู 6 ที่ชารุด ป็น ลุม ป็น
บ รายละ ียดตามประมาณข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 1 แผนงาน ุต า รรมและ ารโยธา โครง ารที่ 48
โครง ารติดตั้ง ลังคาคลุมม ต ร ูบน้าคล งราษฎรบารุงพร้ มราง จานวน
ระบายน้า มูที่ 5
- พื่ จาย ป็นคาติดตั้ง ลังคาคลุมม ต ร ูบน้าคล งราษฎร
บารุงพร้ มรางระบายน้า รายละ ียดตามแบบและประมาณ าร
ข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 8 ( พิ่ม ติม)
โครง ารปรับปรุงภูมิทัศน บริ วณศาลาริมน้า มูที่ 4
จานวน
- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาติดตั้งโครง ร้าง ล็ พื้นที่ ลังคา
ว้าง 8 มตร ยาว 8 มตร พร้ มติดตั้งราว แตน ล ัน
ันตรายบริ วณศาลาริมน้า รายละ ียดตามแบบและประมาณ
ารข ง
บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ุต า รรม ละ ารโยธา โครง ารที่ 1 ( พิ่ม ติม)

47,000 บาท

367,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

3,543,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,090,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

900,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

รวม

2,040,000 บาท

จานวน

2,040,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ดังนี้
1. คาจ้าง มา ป่าล้างท มนประปา และ ถังประปาบาดาล
ข ง บต.ทรงคน ง มูที่ 1 - มูที่ 6 ตั้งจายไว้ 60,000 บาท
2. คาจ้าง มาบริ าร ื่น ๆ คา ชาวั ดุ ุป รณที่จา ป็นในงาน
ิจ ารประปาข ง บต.ทรงคน ง ตั้งจายไว้ 90,000 บาท
ค่าวัสดุ
วั ดุ

ร้าง

- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ วั ดุ ุป รณ า รับงานประปา ชน ท
น้าประปาบาดาล และ ุป รณประปาตาง ๆ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
- พื่ จาย ป็นคาจัดซื้ มิ ต รน้า มิ ต รไฟฟ้า าร ร งน้า
า รับถัง ร งน้าประปาบาดาล และ าร ร งน้า า รับโรง
ร งน้าดื่ม พื่ ประชาชน ตล ดจนวั ดุ ื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไมได้ตั้ง
ไว้ในประ ภท ื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่ จาย ป็นคาไฟฟ้าข ง ถังประปาบาดาล าคารบังคับ
น้า
(ประตูระบายน้า) และโรง ร งน้าดื่ม พื่ ประชาชน
ข ง บต.ทรงคน ง
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งบลงทุน

รวม

453,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จัดซื้ ครื่ ง ูบน้าใต้ดิน (ซับ ม ร ) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 จานวน
ครื่ ง

190,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร

- พื่ จัดซื้ ครื่ ง ูบน้าใต้ดิน (ซับ ม ร ) ขนาด 7.5 แรง
ม้า จานวน 2 ครื่ ง ชนิดใบพัด แตน ล ตั้งจายตามราคาท้ ง
ถิ่น นื่ งจา ป็นราย ารครุภัณฑที่ ยูน นื บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑข ง านั งานงบประมาณ พื่ ใช้ า รับ
ปลี่ยนใน รณี ครื่ ง ูบน้าที่ใช้ ยูไมทางาน รื ชารุด ีย าย จน
ไม ามารถใช้งานได้
ปั๊มจุม ไดโว
จานวน

5,000 บาท

จัดซื้ ปั๊มจุมน้า ไดโว ขนาด 2 นิ้ว าลังไฟ 400 วัตต พื่ ใช้
า รับดูด งน้า รื ถาย ทข ง ลวจา ที่ นึ่งไปยัง ี ที่ นึ่ง พื่
พิ่มแรงดันข งน้าใช้ ับงาน ูบน้า
ชน งานน้าทวม บ
น้าพุ มี าลัง งต่า แต ูบน้าได้ปริมาณมา ๆ
ครุภัณฑ ร้าง
วานไร้ าย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จัดซื้ วานไร้ าย ใช้แบต ต รรี่ Li-ion 10.8V 1.3Ah ขนาด ัว
จับด วาน 10 มม. พื่ ใข้ ป็น ครื่ งมื ใน ารซ มบารุง ิ่ง
ร้างและงานทั่วไป ข ง บต.ทรงคน ง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่ จาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน ครื่ ง ูบน้าใต้ดิน ฯลฯ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

รวม

203,000 บาท

จานวน

74,000 บาท

ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง ารขยาย ขตท มนประปา มูที่ 1 บริ วณที่ดินนางแฉล้ม
ร้ ยท ง ถึงบริ วณที่ดินร้าน ร้ ยท งพันธุไม้

- พื่ ขยาย ขตท มนประปา มูที่ 1 บริ วณที่ดินนาง
แฉล้ม ร้ ยท ง ถึงบริ วณที่ดินร้าน ร้ ยท งพันธุไม้ โดยใช้
ท PE 100 PN 10 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 63
มิลลิ มตร ระยะทางยาว 270 มตร พร้ ม ุป รณประ บ
รวม 2 แ ง รายละ ียดตามแบบและประมาณ ารข ง บต
.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่มติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ารพาณิชย โครง ารที่ 2 ( พิ่ม ติม)
โครง ารขยาย ขตท มนประปา มูที่ 3 ริ่มจา บ้านนาย น ง จานวน
ินแป้น ถึงบ้านนายไพรินทร ุดประ ริฐ
- พื่ ขยาย ขตท มนประปา มูที่ 3 ริ่มจา นาย น ง ิน
แป้น ถึงบ้านนายไพรินทร ุดประ ริฐ โดยใช้
ท PE 100 PN 10 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 90
มิลลิ มตร ระยะทางยาว 160 มตร พร้ ม ุป รณประ บ
รวม รายละ ียดตามแบบและประมาณ ารข ง บต.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที่ 1 แผนงาน ารพาณิชย โครง ารที่ 11
โครง ารขยาย ปลี่ยนท มนประปา มูที่ 3 จา บ้านนาง นาะ จานวน
ศรี ษม ถึงบ้านนายไพบูลย ุดล้า ลิศ
- พื่ ขยาย ขตท มนประปา มูที่ 3 จา บ้านนาง นาะ ศรี
ษม ถึงบ้านนายไพบูลย ุดล้า ลิศ โดยใช้
ท PE 100 PN 10 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 63
มิลลิ มตร ระยะทางยาว 200 มตร พร้ ม ุป รณประ บ
รวม 2 แ ง รายละ ียดตามแบบและประมาณ ารข ง บต
.ทรงคน ง
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แ ้ไข, ปลี่ยน
ปลง, พิ่มติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาที่ 1 แผน
งาน ารพาณิชย โครง ารที่ 3 ( พิ่ม ติม)

77,000 บาท

52,000 บาท

