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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์

อ ำเภอ บำ้นลำด   จังหวัดเพชรบรีุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป 6,923,770 บาท

งบบุคลากร 5,379,840 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 1,879,920 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนของผู้บริหำร ได้แก่นำยกอบต. จ ำนวน 1 คน 
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล
86,400 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนใหแ้ก ่เลขำนุกำรนำยกอบต.จ ำนวน 1 คน 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,195,200 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนใหแ้ก่บคุคลดังต่อไปนี 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,499,920 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,690,640 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และจ่ำยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 120,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล(ส ำนักปลัดฯ) เช่น 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 503,280 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
งบด าเนินงาน 1,543,930 บาท

ค่าตอบแทน 290,000 บาท
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 210,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่อบต. 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำเช่ำบำ้นใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัดฯ) 
ค่ำเช่ำบำ้น 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำเช่ำบำ้นใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัดฯ) 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 963,930 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 203,930 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เช่น ค่ำปกัเสำพำดสำย 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เช่น ค่ำปกัเสำพำดสำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ตั ง
ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร วันชำติหรือวันพ่อ

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันเฉลิมพระ
ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำรัชกำลที่ 10 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง 300,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั งตำมที่ระเบยีบกฎหมำยก ำหนด 
โครงกำร Big Cleaning Day 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมหรือรณรงค์เกี่ยวกับกำรรักษำ
โครงกำรชุมชนสะอำดตำ ประชำสุขใจ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรชุมชนสะอำดตำ ประชำสุข
โครงกำรทอ้งถิ่นอ ำเภอบำ้นลำดสัญจร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมตำมโครงกำรทอ้งถิ่นอ ำเภอ
โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว 30,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
โครงกำรอบรมทกัษะด้ำนดิจิทลั 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมทกัษะด้ำนดิจิทลั ตั ง
โครงกำรอบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและกำรด ำเนินชีวิตตำมวิถี

พอเพียง

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
โครงกำรอบรมพัฒนำบคุลิกภำพ/พิธีกำร/งำนสำรบรรณ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติัรำชกำรและกำรปอ้งกันกำร

ทจุริต

10,000 บำท

เพื่อนจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมประสิทธิภำพกำรปฏิบติั
โครงกำรอบรมสัมมนำเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

และด้ำนอื่นๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่

150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมสัมมนำเพิ่มศักยภำพ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำง  ๆเพื่อให้
ค่าวัสดุ 290,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 200,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำง  ๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ที่จ ำเปน็ต้องใช ้เช่นไม้
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำง
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นกระดำษ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บนัทกึข้อมูล 
วัสดุอื่น 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดวัสดุที่อยู่นอกเหนือประเภทวัสดุที่ก ำหนดของ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนำทอ้งถิ่นและ

ประชุมประชำคม

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง เพ่ิม
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โครงกำรอบรมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชนหรือระดมควำมคิดหรือ

จัดเก็บข้อมูลสถิติ

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมสนับสนุนกำรจัดท ำแผน
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองประชำธิปไตยในชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองประชำธิปไตยใน
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

รำยจ่ำยอื่น 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิจัยประเมินผลกำรด ำเนินงำน หรือกำร
งานบรหิารงานคลัง 3,228,680 บาท

งบบุคลากร 1,539,680 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,539,680 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,477,680 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และจ่ำยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล(กองคลัง) เช่น 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล (กองคลัง) ที่
งบด าเนินงาน 1,678,000 บาท

ค่าตอบแทน 115,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่อบต. 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของผู้มี
ค่ำเช่ำบำ้น 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำเช่ำบำ้นใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล (กองคลัง) ตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 35,000 บำท

พื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 253,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรของกองคลัง เช่น ค่ำเย็บ
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและปอ้งกันทจุริตของกรรมกำรและ

ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื อจัดจ้ำง

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
โครงกำรใหค้วำมรู้และรับช ำระภำษีนอกสถำนที่ 3,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรใหค้วำมรู้และรับช ำระภำษีนอกสถำนที ่
ค่าวัสดุ 290,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำง  ๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนที่ใช้ในกำรปฏิบติั
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บนัทกึข้อมูล
ค่าสาธารณูปโภค 1,020,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 950,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำไฟฟ้ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของอบต. เช่น หอ
ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำน  ำประปำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ หรือเพื่อกำร
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบริกำรโทรศัพทส์ ำนักงำน หรือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ที่อยู่
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำไปรษณีย์ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำธรรมเนียม กำร
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบริกำรโทรสำร วิทยุส่ือสำร บริกำรอินเตอร์เน็ต ค่ำเช่ำ
งบลงทุน 11,000 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 11,000 บำท

ค่ำจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ (ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 70,000 บาท
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งบด าเนินงาน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน หรือซักซ้อมแผน อำสำสมัครปอ้งกันภัยฝ่ำย

พลเรือน (อปพร.) ทมีกู้ภัย และกำรแพทย์ฉุกเฉิน

50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน หรือซักซ้อม
โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันไฟปำ่ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงรณรงค์ปอ้งกันไฟปำ่ ตั งจ่ำยจำกเงิน
ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุที่จ ำเปน็ในกำรปฏิบติังำนของอปพร. หรือ
แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 2,155,584 บาท

งบบุคลากร 1,205,584 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,205,584 บาท

เงินเดือนพนักงำน 671,304 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และจ่ำยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 72,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล (กองกำรศึกษำฯ) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล (กอง
เงินวิทยฐำนะ 134,400 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินวิทยฐำนะของพนักงำนส่วนต ำบลหรือครูที่ได้รับ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 260,880 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ของกองกำรศึกษำฯ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 25,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ของกองกำรศึกษำฯ 
งบด าเนินงาน 950,000 บาท

ค่าตอบแทน 75,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่อบต. 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพื่อยจ่ำยเปน็เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของผู้มี
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 230,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรของกองกำรศึกษำฯ เช่น ค่ำ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วน
โครงกำรค่ำยพัฒนำทกัษะควำมรู้ 25,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรค่ำยพัฒนำทกัษะควำมรู้ใหก้ับเด็ก
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำเสพติด 25,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำง  ๆของกอง
ค่าวัสดุ 645,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำง  ๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 600,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำอำหำรเสริม (นม) ใหก้ับสถำนศึกษำ ดังนี 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บนัทกึข้อมูล 
วัสดุกำรศึกษำ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุกำรศึกษำ เช่น ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 1,544,000 บาท

งบด าเนินงาน 504,000 บาท

ค่าใช้สอย 504,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ ตั งจ่ำยจำก
โครงกำรเด็กไทยฉลำดปญัญำเลิศด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 8,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเด็กไทยฉลำดปญัญำเลิศด้วยเกลือ
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โครงกำรปอ้งกันระวังภัยใหก้ับเด็ก 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปอ้งกันระวังภัย
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปอ้งกันกำรทจุริต 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริม
โครงกำรส่งเสริมใหค้วำมรู้โภชนำกำรในเด็ก 6,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมให้
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวัน) 250,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) ศูนย์
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์เด็กเล็ก 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 85,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดหำวัสดุกำร
โครงกำรหอ้งเรียนธรรมชำติตำมแนวพระรำชด ำริ 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหอ้งเรียน
งบเงนิอุดหนุน 1,040,000 บาท

เงนิอุดหนุน 1,040,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียน 100,000 บำท

- โรงเรียนวัดถ  ำรงค์
อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื นที่ 940,000 บำท

เพื่อสนับนุนเปน็ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน ดังนี 
แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 240,000 บาท

งบด าเนินงาน 240,000 บาท

ค่าใช้สอย 240,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบำ้ 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 120,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ตั ง
โครงกำรรณรงค์ปอ้งกัน/เฝ้ำระวังโรคติดต่อ 10,000 บำท

เพื่อจ่ยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ปอ้งกัน/เฝ้ำระวังโรคติดต่อ



หน้ำ : 1/1
วันที่พมิพ ์: 28/1/2564  10:26:25

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

โครงกำรสนับสนุนกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนกำรบริกำรกำรแพทย์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,209,840 บาท

งบบุคลากร 965,040 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 965,040 บาท

เงินเดือนพนักงำน 745,560 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และจ่ำยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล (กองสวัสดิกำร
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล (กอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 147,480 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของกองสวัสดิกำรสังคม 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกอง
งบด าเนินงาน 200,000 บาท

ค่าตอบแทน 140,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 130,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน่ผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่อบต. 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของผู้มี
ค่าใช้สอย 35,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรของกองสวัสดิกำรสังคมฯ 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำง  ๆเพื่อให้
ค่าวัสดุ 25,000 บาท



หน้ำ : 1/1
วันที่พมิพ ์: 28/1/2564  10:26:25

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำง  ๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บนัทกึข้อมูล 
งบลงทุน 44,800 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 44,800 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 44,800 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำครุภัณฑ์พำหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยำนยนต์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรตั งจ่ำย
โครงกำรเพิ่มศักยภำพกองทนุสวัสดิกำรชุมชน (ออมวันละบำท) 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพิ่มศักยภำพกองทนุสวัสดิกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบลถ  ำรงค์ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบล
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,780,400 บาท

งบบุคลากร 1,110,400 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,110,400 บาท

เงินเดือนพนักงำน 724,920 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และจ่ำยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล (กองช่ำง) เช่นเงิน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล (กองช่ำง) ที่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 303,480 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของกองช่ำง จ ำนวน 2 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง 
งบด าเนินงาน 520,000 บาท

ค่าตอบแทน 105,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก ่อบต. 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของผู้มี
ค่ำเช่ำบำ้น 80,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำเช่ำบำ้นใหก้ับพนักงำนส่วนต ำบล (กองช่ำง) ตำม
ค่าใช้สอย 170,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 120,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เช่น ค่ำเย็บหนังสือหรือ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำง  ๆเพื่อให้
ค่าวัสดุ 245,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำง  ๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้ำปล๊ักไฟฟ้ำ 
วัสดุก่อสร้ำง 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หนิ ปนู ทรำย จอบ 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำง
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ได้แก ่ค่ำเสื อ กำงเกง ควำม
วัสดุอื่น 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุอื่น  ๆที่ไม่เข้ำลักษณะวัสดุตำมประเภท
งบลงทุน 150,000 บาท
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ค่าครภัุณฑ์ 50,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น

ค่ำครุภัณฑ์อื่น 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำประเภทได้ และ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,000 บาท
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ

บคุคลภำยนอกเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน 100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติ
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 430,000 บาท

งบด าเนินงาน 430,000 บาท

ค่าใช้สอย 420,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 400,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำ หรือค่ำใช้จ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เข่น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรชุมชนลดขยะ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมหรือรณรงค์เกี่ยวกับกำรลด
ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 165,000 บาท

งบด าเนินงาน 165,000 บาท

ค่าใช้สอย 165,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยค่ำยแกนน ำเด็กและเยำวชนต ำบลถ  ำรงค์ 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำยแกนน ำและเยำวชนต ำบลถ  ำรงค์ 
โครงกำรจัดอบรมค่ำยเด็กรักดี 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรจัดอบรมโครงกำรค่ำยเด็กรักดี ตั ง
โครงกำรปใีหม่สมำนฉันท์ 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปใีหม่สมำนฉันท ์ตั งจ่ำยจำกเงิน
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพแม่บำ้นและผู้น ำชุมชนต ำบลถ  ำรงค์ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรพัฒนำศักยภำพแม่บำ้นและ
โครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำม
โครงกำรเพื่อลูกรักพิทกัษ์ครอบครัว 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรเพื่อลูกรักพิทกัษ์ครอบครัว
โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันปญัหำโรคเอดส์และยำเสพติด 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรรณรงค์ปอ้งกันปญัหำโรค
โครงกำรวันผู้สูงอำยุและครอบครัวแหง่ชำติ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรวันผู้สูงอำยุและครอบครัว
โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพชุมชนตำมแนววิถีพอเพียง 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพชุมชน
โครงกำรสนับสนุนกลุ่มแม่บำ้น,ชุมชน 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรสนับสนุนกลุ่มแม่บำ้น,ชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประจ ำป ีของ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 185,000 บาท

ค่าใช้สอย 185,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและรัฐพิธี 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและ
โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์วัฒนธรรม
โครงกำรจัดงำนมรดกถ  ำรงค์ 55,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนมรดกถ  ำรงค์ ตั งจ่ำยจำก
โครงกำรสนับสนุนสืบสำนกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนสืบสำนกำรจัดงำน
โครงกำรสนับสนุนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนสืบสำนประเพณี
โครงกำรสนับสนุนสืบสำนประเพณีแหเ่ทยีนเข้ำพรรษำ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีแหเ่ทยีนเข้ำพรรษำ ตั ง
โครงกำรสนับสนุนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีชุมชน 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีชุมชน 
โครงกำรอนุรักษ์ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์ภูมิปญัญำ และวัฒนธรรม
งบเงนิอุดหนุน 115,000 บาท

เงนิอุดหนุน 115,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบำ้นลำด 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินอุดหนุนอ ำเภอ ตำมโครงกำรจัดขบวนแหง่ำนพระ
อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบำ้นำด ตำมโครงกำรจัดงำนแข่งขันวัว

เทยีมเกวียนอ ำเภอบำ้นลำด

100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินอุดหนุนอ ำเภอ ตำมโครงกำรจัดงำนแข่งขันวัวเทยีม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,770,000 บาท

งบลงทุน 2,770,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,770,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน  ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 300,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงคลองส่งน  ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณทุ่งนำวัด
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นนำงเฉลียว  บวัสุวรรณ หมู่ที่ 2 300,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นนำงเฉลียว  บวัสุวรรณ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นนำงเยำว์ หมู่ที่ 5 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นนำงเยำว์ ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นลุงอู๊ดรับซื อของเก่ำ หมู่ที่ 6 300,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ระยะที ่1 สำยบำ้นลุงอู๊ดรับซื อ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำบำ้นนำยสง่ำหมู่ที่ 2 820,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหน้ำบำ้นนำยสง่ำ  อ่อนแสง 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อติดตั งเคร่ืองออกก ำลังกำยของหมู่บำ้น 

บริเวณข้ำงบำ้นจ่ำเก่ง หมู่ที่ 5

240,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเพื่อติดตั งเคร่ืองออกก ำลังกำยของ
โครงกำรติดตั งกระจกโค้งจรำจร ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที่ 4 60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำติดตั งกระจกโค้งจรำจร ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่4 
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมศำลำหมู่บำ้น หมู่ที่ 6 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงต่อเติมศำลำหมู่บำ้น โดยปกูระเบื อง
โครงกำรเสริมผิวจรำจรลำดยำง AC แบบ OVER RAY สำยบำ้นปำ้ถมถึง

สะพำนวัดเขำน้อย หมู่ที่ 4

240,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรลำดยำง AC แบบ OVER RAY 
โครงกำรเสริมลูกรังคันหว้ยปอ้งกันน  ำทว่ม บริเวณล ำหว้ยกะลำตำยสำย

หลังบำ้นนำยส ำฤทธ์ิ หมู่ที่ 3

300,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงเสริมลูกรังคันหว้ยปอ้งกันน  ำทว่มบริเวณล ำ
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เช่น ท ำแปลง
โครงกำรสนับสนุนพัฒนำพื นที่แหล่งเรียนรู้กำรเกษตร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจควำมเส่ียงจำกกำรใช้
โครงกำรส ำรวจควำมเส่ียงจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจควำมเส่ียงจำกกำรใช้
งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรปรับภูมิทศัน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

220,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน ์ส่งเสริมฟื้นฟู
โครงกำรปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับภูมิทศัน์ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โครงกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืช สนองพระรำชด ำริ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืช สนองพระรำชด ำริ
โครงกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบรีุและแหล่งน  ำธรรมชำติ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบรีุและแหล่ง
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 450,000 บาท

งบด าเนินงาน 400,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บค่ำน  ำประปำ ดูแลระบบ และ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของระบบประปำที่
ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุอื่น 100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดหำวัสดุที่นอกเหนือประเภทวัสดุที่ก ำหนด เช่น
งบลงทุน 50,000 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 50,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกิจกำรประปำ
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,212,726 บาท

งบกลาง 7,212,726 บาท

งบกลาง 7,212,726 บาท

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 70,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมตำม พรบ.ประกันสังคม 
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน
เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 5,750,000 บำท

เพื่อจ่ิำยเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตต ำบลถ  ำรงค์ หรือที่มีสิทธ์ิ
เบี ยยังชีพคนพิกำร 814,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเบี ยยังชีพคนพิกำรในเขตต ำบลถ  ำรงค์ หรือที่มีสิทธ์ิ
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 54,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ ในเขตอบต.ถ  ำรงค์หรือที่มี
ส ำรองจ่ำย 134,726 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ฉุกเฉิน หรือสำธำรณภัยเกิดขึ น หรือ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 90,000 บำท

เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)ตั ง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อผูกพันต่ำง  ๆของอบต.ถ  ำรงค์ เช่น เงิน
เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 290,000 บำท


