
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก
เขต/อําเภอ เมืองเพชรบูรณ    จังหวัดเพชรบูรณ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199 หมูที่ 13  ซอย-  ถนนสระบุรี-หลมสัก  แขวง/ตําบล บานโตก
  เขต/อําเภอ เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  67000

พื้นที่ 151.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,252 คน
ชาย 5,042 คน

หญิง 5,210 คน

ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,511,545.25 1,120,000.00 1,150,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 827,447.00 473,700.00 224,200.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 723,322.88 600,000.00 520,100.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 258,586.00 54,100.00 5,500.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 100.00 100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,320,901.13 2,247,900.00 1,899,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,270,962.18 24,752,100.00 25,100,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,270,962.18 24,752,100.00 25,100,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,061,875.00 35,000,000.00 35,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,061,875.00 35,000,000.00 35,500,000.00
รวม 64,653,738.31 62,000,000.00 62,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,510,667.20 22,223,200.00 21,560,000.00

งบบุคลากร 5,839,140.00 16,637,000.00 16,316,000.00

งบดําเนินงาน 2,021,823.26 12,276,400.00 12,761,320.00

งบลงทุน 605,180.00 3,836,900.00 9,085,180.00

งบเงินอุดหนุน 1,061,020.00 7,026,500.00 2,777,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,037,830.46 62,000,000.00 62,500,000.00

รวม 20,037,830.46 62,000,000.00 62,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,988,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 296,200

แผนงานสาธารณสุข 70,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,779,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,271,180

แผนงานการเกษตร 65,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,560,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,417,000 2,857,000 13,274,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,146,000 0 3,146,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,271,000 2,857,000 10,128,000

งบดําเนินงาน 9,007,000 1,260,000 10,267,000

    ค่าตอบแทน 1,025,000 540,000 1,565,000

    ค่าใช้สอย 2,370,000 370,000 2,740,000

    ค่าวัสดุ 4,680,000 350,000 5,030,000

    ค่าสาธารณูปโภค 932,000 0 932,000

งบลงทุน 514,000 156,000 670,000

    ค่าครุภัณฑ์ 514,000 156,000 670,000

งบเงินอุดหนุน 2,777,500 0 2,777,500

    เงินอุดหนุน 2,777,500 0 2,777,500

                                             รวม 22,715,500 4,273,000 26,988,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 266,900 266,900

    ค่าใช้สอย 231,900 231,900

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

งบลงทุน 29,300 29,300

    ค่าครุภัณฑ์ 29,300 29,300

                                             รวม 296,200 296,200
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 3,042,000 3,042,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,042,000 3,042,000

งบดําเนินงาน 1,622,420 1,622,420

    ค่าตอบแทน 550,000 550,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

    ค่าวัสดุ 842,420 842,420

งบลงทุน 1,114,700 1,114,700

    ค่าครุภัณฑ์ 1,014,700 1,014,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 5,779,120 5,779,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                                             รวม 180,000 180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 30,000 120,000 150,000

    ค่าใช้สอย 30,000 120,000 150,000

                                             รวม 30,000 120,000 150,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 7,271,180 7,271,180

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,271,180 7,271,180

                                             รวม 7,271,180 7,271,180
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000

    ค่าใช้สอย 65,000 65,000

                                             รวม 65,000 65,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,560,000 21,560,000

    งบกลาง 21,560,000 21,560,000

                                             รวม 21,560,000 21,560,000



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอ เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 485,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 618,377.41 641,057.75 693,715.25 500,000.00 -98.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 123,516.87 123,466.58 128,178.00 120,000.00 -95.83 % 5,000.00
     ภาษีป้าย 556,822.00 601,223.00 689,652.00 500,000.00 30.00 % 650,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,298,716.28 1,365,747.33 1,511,545.25 1,120,000.00 1,150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,163.10 2,463.80 3,104.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 740.00 360.00 300.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 404,280.00 486,050.00 460,020.00 400,400.00 -50.05 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,570.00 1,730.00 1,730.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 3,640.00 3,660.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,341.00 1,240.00 4,100.00 -2.44 % 4,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,702.00 49,598.00 333,543.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

16,600.00 17,600.00 23,850.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 3,440.00 0.00 0.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 433,495.10 562,782.80 827,447.00 473,700.00 224,200.00

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:56:46 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 659,644.50 671,509.33 723,322.88 599,900.00 -13.32 % 520,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 659,644.50 671,509.33 723,322.88 600,000.00 520,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 26,500.00 55,000.00 216,000.00 54,000.00 -94.44 % 3,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 3,423.00 2,614.88 42,586.00 100.00 2,400.00 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,923.00 57,614.88 258,586.00 54,100.00 5,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 494,372.69 554,920.84 590,384.93 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,126,606.38 11,429,814.15 10,664,701.83 11,500,000.00 -2.61 % 11,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,986,631.26 778,081.96 4,476,747.81 705,000.00 183.69 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104,190.21 1,498,079.70 89,159.43 500,000.00 -50.00 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 2,326,469.55 2,359,028.46 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,004,255.21 5,684,981.03 9,107,879.59 7,840,000.00 -4.34 % 7,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,070.00 3,070.00 2,000.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาภาคหลวงแร 400,175.02 688,422.08 89,671.51 600,000.00 -75.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 221,520.62 136,944.80 125,103.08 105,000.00 -4.76 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,283,099.00 3,364,313.00 4,122,764.00 3,000,000.00 20.00 % 3,600,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,080.00 4,080.00 2,550.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,951,469.94 26,501,736.02 29,270,962.18 24,752,100.00 25,100,100.00

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:56:46 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

15,874,916.00 32,508,624.00 32,061,875.00 35,000,000.00 1.43 % 35,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,874,916.00 32,508,624.00 32,061,875.00 35,000,000.00 35,500,000.00
รวมทุกหมวด 43,248,164.82 61,668,014.36 64,653,738.31 62,000,000.00 62,500,000.00

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:56:46 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,150,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 485,000 บาท

ประมาณการไวจากการสํารวจที่ดินและสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวน
ตําบลบานโตกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

ภาษีป้าย จํานวน 650,000 บาท

 ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 224,200 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับเป็นรายการใหมคาดวาจะจัดเก็บได  3,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 520,100 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,500 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 100 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,100,100 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,200,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากกวา
เดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอย
กวาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,600,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากกวา
เดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 35,500,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากกวา
ปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 118,830 337.6 % 520,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 0 45,600 -5.7 % 43,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 45,600 -5.7 % 43,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 90,720 10.23 % 100,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

405,100 2,025,500 1,172,134 2,500,000 -2.4 % 2,440,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 405,100 2,025,500 1,172,134 2,800,750 3,146,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 293,001 2,221,033.87 1,402,320 3,600,000 5.56 % 3,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,000 30,000 27,000 104,000 0 % 104,000

เงินประจําตําแหนง 10,000 175,000 105,000 210,000 0 % 210,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก
อําเภอเมืองเพชรบูรณ    จังหวัดเพชรบูรณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างลูกจ้างประจํา 21,940 121,860 76,860 200,000 0 % 200,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 4,000 10,990 3,810 18,000 -16.67 % 15,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 374,430 1,665,238 985,140 2,800,000 0 % 2,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,000 166,536 91,740 800,000 -87.5 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 745,371 4,390,657.87 2,691,870 7,774,000 7,271,000
รวมงบบุคลากร 1,150,471 6,416,157.87 3,864,004 10,574,750 10,417,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 305,612 189.58 % 885,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 38.89 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,870 30,300 8,100 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 1,870 30,300 8,100 431,612 1,025,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 123,900 820,999 526,227 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,400,000 0 % 1,400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาการจัดงานนิทรรศการ  ประกวดแขง
ขัน  คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน   คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน   คา
ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  
คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน คาใช้จายใน
การเลือกตั้ง  ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 200,000

- คาใช้จายโครงการ  Big  Cleaning  Day  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000

- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  นายก
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 430,000

- คาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของ อบต.

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาล
ตําบลบ้านโตก

0 0 0 0 100 % 60,000

- คาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการ  Big  Cleaning  Day  
ประจําป  2562 

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาลตําบลบ้าน
โตก

0 0 18,532 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานของ อบต.

0 49,999 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธอันดี ภายใน
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาล
ตําบลบ้านโตก      

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการที่ทํางานนา
อยูนาทํางานเพื่อพัฒนาสถานที่ ทํางานให้  
Clean & Green  

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการกระทํา
ผิดจริยธรรม 

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย  สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการตอต้านการทุจริต 

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการตั้งจุดบริการประชาชน 
ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนใน
ชวงวันหยุดเทศกาลที่มีวันหยุดติดตอกัน
หลายวัน

0 35,829 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใช้จาย ใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน   คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา   คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน  ฯลฯ 

0 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใช้จาย
ในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ย
เลี้ยงพยาน  คาของรางวัล  หรือเงินรางวัล  
คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน  ฯลฯ

0 160,352 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใช้จายใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน  ฯลฯ         

0 0 126,590 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใช้จายใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
ฯลฯ

23,724 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในดําเนินการโครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของ อบต. 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการทําความสะอาดครั้งใหญ  (Big  
Cleaning  Day)

34,943 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,126 0 11,471 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 203,693 1,067,179 682,820 2,110,000 2,370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 76,035 7,374.7 150,000 60 % 240,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,127 7,607 3,494 30,000 66.67 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 0 1,301,652.8 632,879.7 2,700,000 -7.41 % 2,500,000

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 12,600 0 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,260 0 180,000 0 % 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 201,521 96,268.26 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 98,670 0 230,000 0 % 230,000

วัสดุการเกษตร 0 2,870 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,720 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 42,837 0 105,250 -4.99 % 100,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุอื่น 240,081.78 0 0 230,000 -4.35 % 220,000

รวมค่าวัสดุ 254,808.78 1,735,172.8 740,016.66 4,875,250 4,680,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 75,965.01 360,230.79 199,096.96 750,000 0 % 750,000

คาบริการโทรศัพท 452.61 3,855.21 1,896.04 12,000 0 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบริการไปรษณีย 0 7,472 7,250 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,231 82,721.7 45,956.5 120,000 8.33 % 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 90,648.62 454,279.7 254,199.5 922,000 932,000
รวมงบดําเนินงาน 551,020.4 3,286,931.5 1,685,136.16 8,338,862 9,007,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 - เก้าอี้สํานักงาน  
0 0 0 35,000 -100 % 0

 - ตู้เก็บเอกสาร  
0 0 0 22,000 -100 % 0

 - ถังเก็บน้ํา
0 0 0 9,200 -100 % 0

 - ที่วางถังน้ํา  
0 0 0 4,000 -100 % 0

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 106,600

- ตู้เก็บเอกสารแบบสูง 0 0 0 0 100 % 11,000

เก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 9,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 28,000 0 0 0 % 0

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 12,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 80,000 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บของเอนกประสงค 0 3,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 50,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 9,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 28,900 0 0 0 % 0

โตะเอนกประสงค 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

- เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 118,000

ครุภัณฑกอสร้าง

 - ปัมน้ําอัตโนมัติ
0 0 0 7,000 -100 % 0

เครื่องเชื่อมโลหะ 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 - กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 33,700 -100 % 0

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 7,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน  แอล อี ดี  (LED  TV) 0 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

 - ตู้น้ําดื่ม
0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  (Ink  Tank  Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 0 % 17,000

- อุปกรณสําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 0 0 0 0 100 % 10,000

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 1,400

อุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย(Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 17,100 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 323,014.25 2,080 0 0 % 0

 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 250,000 -100 % 0

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 608,714.25 2,080 425,100 514,000
รวมงบลงทุน 0 608,714.25 2,080 425,100 514,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 20,000 10,000 0 0 % 0

 - อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง 0 0 0 15,000 -100 % 0

- อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 2,165,000 1,051,020 0 0 % 0

 - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบูรณ

0 0 0 10,000 -100 % 0

 - อุดหนุนโรงเรียนในตําบลบ้านโตก  
(อาหารกลางวัน)

0 0 0 2,300,000 -100 % 0

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- อุดหนุนโรงเรียนในตําบลบ้านโตก  
(อาหารกลางวัน)

0 0 0 0 100 % 2,300,000

- อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 50,000

- อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบูรณ        
 

0 0 0 50,000 -100 % 0

- อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 35,000

- อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 35,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 45,000 0 0 0 % 0

 - อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 260,000 -100 % 0

 - อุดหนุนการบริการด้านสาธารณสุข (อ
สม.)

0 0 0 97,500 -100 % 0

- อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 260,000

- อุดหนุนการบริการด้านสาธารณสุข (อ
สม.)

0 0 0 0 100 % 97,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 10,000 0 0 0 % 0

- อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 2,240,000 1,061,020 2,777,500 2,777,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,240,000 1,061,020 2,777,500 2,777,500

รวมงานบริหารทั่วไป 1,701,491.4 12,551,803.62 6,612,240.16 22,116,212 22,715,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 223,260 1,051,060 665,820 2,000,000 0 % 2,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,670 0 5,000 20,000 0 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 7,000 35,000 21,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 36,380 204,880 129,000 290,000 3.45 % 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 38,120 182,400 138,900 380,000 2.63 % 390,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 6,000 38,000 21,000 85,000 0 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 313,430 1,511,340 980,720 2,837,000 2,857,000
รวมงบบุคลากร 313,430 1,511,340 980,720 2,837,000 2,857,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 280,000 42.86 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาบ้าน 0 30,000 15,000 45,000 11.11 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,948.5 10,538.5 4,600 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 4,948.5 40,538.5 19,600 415,000 540,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 15,108 6,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการสํารวจและจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562

0 0 0 0 100 % 100,000

- คาใช้จายโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561         

0 0 576 0 0 % 0

- คาใช้จายโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- คาใช้จายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  
ประกวดแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  คา
ใช้จายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 150,000

  -  คาใช้จายโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  

0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

  - คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน  และประชาชน   คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยง
พยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวง มาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน  ฯลฯ         

0 0 36,292 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

  - คาใช้จายในการเลือกตั้ง  การจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชน  และประชาชน   คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  
ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง มาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  
ฯลฯ       

0 0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชน และประชาชน คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  
ฯลฯ

0 80,238 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง  การ
จัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน  และประชาชน   คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยง
พยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน  ฯลฯ

54,208 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,500 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 61,708 95,346 42,868 330,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 31,420 26,427 120,000 25 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 17,300 75.1 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 14,000 14,000 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 62,720 40,502.1 380,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 66,656.5 198,604.5 102,970.1 1,125,000 1,260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 - เก้าอี้สํานักงาน  
0 0 0 3,500 -100 % 0

 - ตู้เก็บเอกสาร
0 0 0 22,000 -100 % 0

 - โตะทํางาน
0 0 0 6,500 -100 % 0

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 53,300

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่  แบบลากจูง 0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 - กล้องถายภาพระบบดิจิตอล
0 0 0 38,600 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

 - ตู้น้ําดื่ม
0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
0 0 0 51,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  (Ink  Tank  Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
 แบบ  2

0 0 0 0 100 % 30,000

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 11,550 0 0 0 % 0

 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 70,000 -100 % 0

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,550 0 202,400 156,000
รวมงบลงทุน 0 21,550 0 202,400 156,000

รวมงานบริหารงานคลัง 380,086.5 1,731,494.5 1,083,690.1 4,164,400 4,273,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,081,577.9 14,283,298.12 7,695,930.26 26,280,612 26,988,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนปองกันอัคคีภัย  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการซักซ้อมแผนปองกันอัคคีภัย
0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการใช้อุปกรณกู้ชีพแกเด็ก
นักเรียนและเยาวชน  ประจําป 2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมการใช้อุปกรณกู้ชีพแกเด็ก
นักเรียนและเยาวชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 0 0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันภัยทาง
ถนน  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันภัยทาง
ถนน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 200,000 100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 200,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการดูแลปองกันและสงเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันแมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.บ้านโตก 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพหนูน้อยมือสะอาด
ฟันสวย 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 205,200 0 0 100 % 231,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 224,400 -100 % 0

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 84,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 205,200 84,000 244,400 231,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 7,660 3,430 45,000 -22.22 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 7,660 3,430 45,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 212,860 87,430 289,400 266,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 - ชั้นวางหนังสือ
0 0 0 9,900 -100 % 0

 - ชั้นวางเอนกประสงค
0 0 0 5,500 -100 % 0

 - ตู้เก็บเอกสาร
0 0 0 11,000 -100 % 0

 - ตู้ไม้อัดทาสีน้ํามันสลับสี
0 0 0 19,000 -100 % 0

 - ตู้อลูมิเนียม
0 0 0 5,500 -100 % 0

 - ถังเก็บน้ํา
0 0 0 9,200 -100 % 0

 - ที่วางถังน้ํา  
0 0 0 4,000 -100 % 0

- เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- โตะคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  (Ink  Tank  Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 64,100 29,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 64,100 29,300

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 212,860 87,430 353,500 296,200
รวมแผนงานการศึกษา 0 212,860 87,430 353,500 296,200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือด
ออก  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
พิษสนัขบ้า ตามพระปณธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000 70,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 65,000 70,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 65,000 70,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ประจําป  
2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และคนไร้ที่พึ่ง  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 40,000 40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 40,000 40,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 366,833.83 980,160 615,120 1,800,000 11.11 % 2,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 967.74 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 7,000 35,000 21,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 28,620 164,640 103,620 230,000 8.7 % 250,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 78,880 352,100 222,229 630,000 1.59 % 640,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 49,150 32,447 70,000 0 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 494,301.57 1,581,050 994,416 2,812,000 3,042,000
รวมงบบุคลากร 494,301.57 1,581,050 994,416 2,812,000 3,042,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 164,000 150 % 410,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 12,510 8,200 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 12,510 8,200 324,000 550,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,530 2,420 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เพื่อจายเป็น
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  
ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ 
ประกวดแขงขัน คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน  และประชาชน คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร  เชน         
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ คาเบี้ย
เลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  
คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน  ฯลฯ         

0 2,700 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ 
ประกวดแขงขัน คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชนคาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน คา
ลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
ฯลฯ 

0 0 0 100,000 -100 % 0
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและเยาวชน  คาใช้จายในการ  ฝึก
อบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง 
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  คา
ชดใช้ คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  
คาใช้จายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ป  (พ.ศ.2561 - 
2565)

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 4,230 2,420 250,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 27,474 0 120,000 25 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 55,475 93,755 400,000 -25 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 0 61,765 2,500 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,938 34,730 13,620 240,000 -48.99 % 122,420

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,016 50,000 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 44,938 179,444 111,891 1,030,000 842,420
รวมงบดําเนินงาน 44,938 196,184 122,511 1,604,000 1,622,420

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 - เก้าอี้สํานักงาน  
0 0 0 17,500 -100 % 0

 - ตู้เก็บเอกสาร  
0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 - รถบรรทุก (ดีเซล)
0 0 0 1,000 -100 % 0

รถนั่งสวนกลาง 0 0 0 0 100 % 931,000

ครุภัณฑกอสร้าง

- เครื่องทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 8,000

- ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

-คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ  VHF / 
FM  จํานวน  5  เครื่อง

0 0 60,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  
จํานวน  2  ตัว

0 0 28,000 0 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

 - เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
0 0 0 100,000 -100 % 0

เครื่องออกกําลังกายพร้อมแทนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูที่  11  บ้านกกนอง  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ 

0 100,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

- กล้องระดับ 0 0 34,000 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง  จํานวน  2  ตัว 0 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
0 0 0 17,000 -100 % 0

 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  (Ink  Tank  Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 61,980 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 50,000
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 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 177,980 122,000 220,800 1,014,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

 - รายจายเพื่อจ้างออกแบบ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจายเพื่อจ้างออกแบบ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 177,980 122,000 320,800 1,114,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 490,765.13 0 0 0 % 0

 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (ถนนสายนาดง)  หมูที่4  บ้าน
โตกใต้  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 860,000 -100 % 0
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 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (สายนางเม้า  จันทรอิฐ)หมูที่  8
  บ้านสะแกงาม   ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ         

0 0 0 467,000 -100 % 0

 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (สายนาดง)  หมูที่  3บ้านหัวนา  
 ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ         

0 0 0 250,000 -100 % 0

 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (สายบ้านชําเรียง - บ้านวังจาน)  
หมูที่  9  บ้านวังจาน  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 692,000 -100 % 0

 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (สายบ้านพันธุม้า - บ้านน้ําจาง)  
หมูที่  13  บ้านพันธุม้า  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 600,000 -100 % 0
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- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  (สายคลองวังหัน)  หมูที่ 6  บ้าน
ทุงแค  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 1,270,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 490,765.13 0 4,139,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 490,765.13 0 4,139,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 539,239.57 2,445,979.13 1,238,927 8,875,800 5,779,120
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 539,239.57 2,445,979.13 1,238,927 8,875,800 5,779,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

0 118,216 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร 

0 0 23,776 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลบ้านโตก  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลบ้านโตก 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ทําดอกไม้จันทร

0 37,141 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ประจําป 
 2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  ประจําป  
2563

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี
0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้การดุแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้การลดและการคัดแยก
ขยะ  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการให้ความรู้การลดและการคัดแยก
ขยะ 0 0 0 31,032 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 155,357 23,776 243,032 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 155,357 23,776 243,032 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

 - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบูรณ  เพื่อดําเนินการโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (กิจกรรมบําบัด 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)  

0 0 0 65,000 -100 % 0

 - อุดหนุนหนวยสงเสริมการควบคุมไฟป่า
เพชรบูรณ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจถาย
โอนการควบคุมไฟป่า  

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 110,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 110,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 155,357 23,776 353,032 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 155,357 23,776 353,032 180,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและ
ภายนอกตําบล  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและ
ภายนอกตําบล 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 15,000 0 50,000 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:58:11 หน้า : 42/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 - โครงการถวายพระพรวันพอ
166,600 0 0 0 0 % 0

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

 
0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  ประจําป 
 2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ
บรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันป
หลวง  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการถวายพระพรเนื่องในวันแมแหง
ชาติ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรวมกิจกรรมและศึกษาดูงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราช
ประเพณีของสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 37,856 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2563 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ
0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบล
บ้านโตก  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบล
บ้านโตก 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

0 576 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง  
ประจําปงบประมาณ  2563

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง
0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 166,600 576 0 117,856 120,000
รวมงบดําเนินงาน 166,600 576 0 117,856 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 166,600 576 0 117,856 120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 166,600 15,576 0 167,856 150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในองคการบริหารสวนตําบล
บ้านโตก และลานเอนกประสงค หมูที่ 13 
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ   ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด 

0 0 0 1,550,000 -100 % 0

คากอสร้างโครงการกอสร้างรั้วอาคารที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก  หมู
ที่  13  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาด
ความยาว  132.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร 
 ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

0 0 0 1,150,000 -100 % 0
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คากอสร้างโครงการตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   หมูที่  13  ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  

0 0 0 325,000 -100 % 0

คากอสร้างโครงการวางทอจายน้ําประปา
ภายในองคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก  
หมูที่  13  ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 2 "  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  

0 0 0 150,000 -100 % 0

คาโครงการกอสร้างรั้วองคการบริหารสวน
ตําบลบ้านโตก  หมูที่  13  บ้านพันธุม้า  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาดกว้าง  2.50  
เมตร   ยาว  84.00  เมตร   สูง  2.00  
เมตร  ขนาดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด         

0 0 326,500 0 0 % 0

คาโครงการกอสร้างเสาธงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก หมูที่ 
 13  บ้านพันธุม้า  ตําบล บ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด   
      

0 0 55,600 0 0 % 0
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คาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สาย
บ้านดงพญาราช)  หมูที่  6  บ้านทุงแค  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร ยาว  550.00  เมตร  ปริมาตรหิน
คลุก  352.00  ตัน พร้อมเกลี่ยแตง

95,800 0 0 0 0 % 0

คาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สาย
บ้านโตกกลาง - บ้านโตกใต้)  หมูที่  2  
บ้านโตกกลาง  ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 
285.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก  182.40  
ตัน  พร้อมเกลี่ยแตง

50,900 0 0 0 0 % 0

คาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สาย
บ้านโนนโก - บ้านสันตาเพีย)  หมูที่  12 
บ้านโนนโก   ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  535.00  เมตร  ปริมาตร
หินคลุก  342.40  ตัน พร้อมเกลี่ยแตง

100,000 0 0 0 0 % 0
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คาโครงการลงหินคลุกซอมแซมไหลถนน
ภายในหมูบ้าน  (สายบ้านหัวนา - บ้าน
สะแกงาม)  หมูที่  3  บ้านหัวนา ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50  
เมตร  ยาว  1,170.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.20  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อย
กวา  351.00  ตัน  ขนาดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด         

0 0 99,000 0 0 % 0

คาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอย
บ้านพี้  16)  หมูที่ 7 บ้านพี้  ตําบลบ้านโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  298.00  เมตร  ปริมาตรหินผุ  
239.00  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยแตง

23,300 0 0 0 0 % 0

คาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สาย
คลองวังหัน)  หมูที่  6  บ้านทุงแค  ตําบล
บ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
900.00  เมตร  ปริมาตรหินผุ  900.00  
ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยแตง

100,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สาย
นายเสวียง)  หมูที่  8 บ้านสะแกงาม  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัด
เพชรบูรณ   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
540.00  เมตร  ปริมาตรหินผุ  540.00  
ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยแตง

71,000 0 0 0 0 % 0

คาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สาย
พนานิคม  4)  หมูที่  10  บ้านพนานิคม  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,090.00 เมตร  ปริมาตรหินผุ  
872.00  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยแตง

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยข้างวัดอินทรเจริญ)  หมูที่  4  บ้าน
โตกใต้  ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย         
กวา  270.00  ตารางเมตร  ไมมีไหลถนน
พร้อมปายโครงการ  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด         

0 132,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยคลองวังหัน)  หมูที่  6  บ้านทุงแค  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 495,000

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:58:11 หน้า : 49/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางกูด)  หมูที่  7  บ้านพี้   ตําบลบ้าน
โตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 83,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางเชื่อม)  หมูที่  2  บ้านโตกกลาง  
ตําบลบ้านโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร 
 ยาว  32.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา         
96.00  ตารางเมตร  ไมมีไหลถนน  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด        
 

0 47,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางแบงค)  หมูที่  4  บ้านโตกใต้   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 259,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายดง)  หมูที่ 12  บ้านโนนโก  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 165,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายบัวลือ)  หมูที่  11  บ้านกกนอง   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณู  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 169,950
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยพนานิคม  4)  หมูที่  10  บ้านพนา
นิคม   ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 440,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยยายใบแบงค)  หมูที่  1  บ้านโตก
เหนือ  ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ    จํานวน  2  
ชวง         
 ชวงที่  1  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
26.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา 78.00 ตารางเมตร        
 ชวงที่  2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
15.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา  60.00 ตารางเมตร        
ไมมีไหลถนน  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด         

0 69,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยแรงงาน)  หมูที่  6  บ้านทุงแค  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัด
เพชรบูรณ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 
145.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา           
580.00  ตารางเมตร  ไมมีไหลถนน  พร้อม
ปายโครงการ  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด         

0 295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  1)  หมูที่  13  
บ้านพันธุม้า  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 48,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  2)  หมูที่  13  
บ้านพันธุม้า  ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 324,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายเจริญสุข)  หมูที่  2  บ้านโตกกลาง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 391,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายนายแหลม)  หมูที่  5  บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 237,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนโก - บ้านพันธุม้า)  หมูที่  12  
บ้านโนนโก  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 396,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสนามเปา)  หมูที่  10  บ้านพนานิคม  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร 
 ยาว  185.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา         
925.00  ตารางเมตร  ลงหินคลุกไหลถนน
ตามสภาพ  พร้อมปายโครงการ  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด         

0 500,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสายฝน) หมูที่  3 บ้านหัวนา   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 877,250

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองปลิง)  หมูที่  9  บ้านวังจาน   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 387,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายบุญเยือน) หมูที่ 1 บ้านโตกเหนือ  
ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร 
 ยาว  63.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ไม
น้อยกวา  189.00  ตารางเมตร  ไมมีไหล
ถนน  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด

0 96,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  (ซอยสาย
พันธุม้า) หมูที่  2  บ้านโตกกลาง  ตําบล
บ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
110.00  เมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด

0 44,990 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินผุ  (ซอยเกลียว
แหลม)  หมูที่ 11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการกอสร้างถนนหินผุ  (ซอยโชคชัย) 
หมูที่  3 บ้านหัวนา   ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนหินผุ  (ซอยนายชาติ)  
หมูที่ 11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีตลอด
ถนนสายบ้านนายแหลม  หมูที่  5  บ้านพี้  
ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 53,000

โครงการกอสร้างรั้วรอบองคการบริหารสวน
ตําบลบ้านโตก  หมูที่  13  บ้านพันธุม้า  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด         

0 398,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  (สายบ้าน
โตก - บ้านทุงแค)  หมูที่  2  บ้านโตกกลาง 
 ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร 
 ยาว  60.00  เมตร  ลึก  0.70  เมตร  
พร้อมฝาปดรางระบายน้ํา         
และปายโครงการ  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด         

0 234,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (ซอยดวงดี)  หมูที่  5 บ้านพี้  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 155,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (สายมิตซู)  หมูที่  7  บ้านพี้   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 392,000

-โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เลียบถนนสายบ้านโตก - บ้าน
ทุงแค) หมูที่ 1 บ้านโตกเหนือ ตําบลบ้านโต 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างโรงจอดรถดับเพลิง
องคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก หมูที่ 13 
ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 201,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตน้ําประปา  (ซอยนายตุ)  
หมูที่  11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  2"  ความยาวตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด        
 

0 16,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนสวรรค)  หมูที่  5 บ้านพี้  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 178,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขยายถนนหินผุ  (ซอยนพดล) หมูที่ 
 8  บ้านสะแกงาม   ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 30,240

โครงการขยายถนนหินผุ  (สายนางเม้า  
จันทรอิฐ) หมูที่  8  บ้านสะแกงาม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 37,630

โครงการขุดลอกคลองทุงแค  หมูที่  6  บ้าน
ทุงแค  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกว้าง
เดิมเฉลี่ย  12.00  เมตร  ยาว  530.00  
เมตร  ลึกเดิมโดยเฉลี่ย  2.50  เมตร          
 
ขุดลอกใหมให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย  12.00  
เมตร  ยาว  530.00  เมตร         
ขุดลอกใหมลึก  1.50  เมตร  รวมความลึก
เฉลี่ย  4.00  เมตร         
พร้อมปายโครงการ  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด         

0 168,000 0 0 0 % 0

โครงการตอความยาวทอเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค  (บริเวณ
บ้านนายหาญ  เกณฑศึก)  หมูที่  5  บ้านพี้ 
 ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 82,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบ้านโตก  หมูที่  
13  บ้านพันธุม้า  ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด        
 

0 185,000 0 0 0 % 0

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายโรง
สีนายต้อย)  หมูที่  4  บ้านโตกใต้   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 486,400

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอย
นายรัตน)  หมูที่  10  บ้านพนานิคม   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 252,000

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอย
นายหลี)  หมูที่  9  บ้านวังจาน   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบุรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 56,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยผู้
ใหญตาย)  หมูที่  11  บ้านกกนอง  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  จํานวน  2  ชวง         
 ชวงที่  1  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
20.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
หรือปริมาตรหุนคลุก  9.00  ตัน        
 ชวงที่  2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
440.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุก  264.00  ตัน        

0 78,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอย
หนองคล้า)  หมูที่  9  บ้านวังจาน   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 45,360

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สาย
ประปาหมูบ้าน)  หมูที่  7  บ้านพี้   ตําบล
บ้านโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 91,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สายโรง
สีนายต้อย)  หมูที่  4  บ้านโตกใต้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จํานวน  
2  จุด         
 จุดที่  1  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  
725.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุก  381.00 ตัน        
 จุดที่  2  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
325.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุก  147.00  ตัน        
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ  พร้อมปายโครงการ  
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด   
      

0 151,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  หมูที่  1  
บ้านโตกเหนือ  ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัด เพชรบูรณ   
จํานวน  2  จุด         
 จุดที่  1  ซอยนางสมหมาย  ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 
 0.10  เมตร  หรือปริมาตร        
 คลุก  17.00  ตัน  พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ     
   
 จุดที่  2  ซอยนางจันทรแดง  ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  44.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 
 0.10  เมตร  หรือปริมาตร  หินคลุก  
20.00  ตัน  พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ        

0 11,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอย  12)  
หมูที่ 11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 8,690

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยข้าง
บ้านตาจา)  หมูที่  13  บ้านพันธุม้า  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 8,400

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนางบัต
 ิ)  หมูที่ 11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 11,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนาย
บุญยก)  หมูที่  13  บ้านพันธุม้า  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพ
ชรบูรณื

0 0 0 0 100 % 7,560

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอย
นายมงคลกิตติ) หมูที่  8  บ้านสะแกงาม   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 80,640

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนาย
สุข)  หมูที่  2 บ้านโตกกลาง  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 6,670

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสาย
น้ําผึ้ง)  หมูที่ 11  บ้านกกนอง  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 73,500

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสา
ยัณตสามัคคี) หมูที่  8  บ้านสะแกงาม   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 72,240

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สายเจริญ
สุขถึงนานายเฉลิม  ใสดี)  หมูที่  2 บ้าน
โตกกลาง  ตําบลบ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

0 0 0 0 100 % 35,280

วันที่พิมพ : 17/9/2562  13:58:11 หน้า : 62/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยลําใย)  หมูที่  5  บ้านพี้  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
97.50 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา  292.50  ตารางเมตร         
ไมมีไหลถนน  พร้อมปายโครงการ  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด        
 

0 133,600 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานและอาคารเอนกประสงค  หมูที่  
13  บ้านพันธุม้า  ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ           

0 111,900 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 541,000 2,672,590 481,100 3,376,000 7,271,180
รวมงบลงทุน 541,000 2,672,590 481,100 3,376,000 7,271,180

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 541,000 2,672,590 481,100 3,376,000 7,271,180
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 541,000 2,672,590 481,100 3,376,000 7,271,180

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบ้านโตกและป่า
สงวนแหงชาติ  ประจําป  2562 

0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการปองกันแก้ไขปัญหาและหมอกควัน
ตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลบ้านโตกและป่าสงวนแหงชาติ  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และการกําจัดน้ําเสีย  ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และการกําจัดน้ําเสีย 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงคและปองกันการเผาป่า  0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและปองกันการเผาป่า  
ประจําป  2563

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000 65,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 65,000 65,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 65,000 65,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,364 108,345 59,384 280,000 0 % 280,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 50 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,197,700 7,432,700 14,000,000 7.14 % 15,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,188,000 2,351,200 4,990,000 0.2 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,500 28,000 55,000 130,000 0 % 130,000

สํารองจาย 140,840 395,076.5 176,550 2,103,200 -80.51 % 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายตามข้อผูกพัน 0 180,864 180,864 0 0 % 0

 - รายจายเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 0 0 0 250,000 -100 % 0

 - รายจายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

- รายจายเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

0 0 0 0 100 % 270,000

- รายจายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

214,519 225,146.95 254,969.2 430,000 -1.16 % 425,000

รวมงบกลาง 390,223 6,323,132.45 10,510,667.2 22,223,200 21,560,000
รวมงบกลาง 390,223 6,323,132.45 10,510,667.2 22,223,200 21,560,000
รวมงบกลาง 390,223 6,323,132.45 10,510,667.2 22,223,200 21,560,000

รวมแผนงานงบกลาง 390,223 6,323,132.45 10,510,667.2 22,223,200 21,560,000
รวมทุกแผนงาน 3,718,640.47 26,108,792.7 20,037,830.46 62,000,000 62,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอ เมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 22,715,500 บาท

งบบุคลากร รวม 10,417,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,146,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  37

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  38

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  39

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  76  ขอที่  86

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา ฯ  รองประธานสภา ฯ  เลขานุการ
สภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานโตก   เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอ  40
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,271,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  ไดแก
 - เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 - เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด
 - เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป
 - เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล
 - เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน
 - เงินเดือนนิติกร  
 - เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  
 - เงินเดือนนักวิชาการศึกษา
 - เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - เงินเดือนครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนครู  
 - เงินเดือนเจาพนักงานสาธารณสุข  ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  65  ขอ
ที่  41

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 104,000 บาท

        - ตั้งไว  50,000  บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สวนตําบล  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  65  ขอที่  42
        - ตั้งไว 54,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล  เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่  65  ขอที่  43

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง/เงินคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล  เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  66  ขอที่  52 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครู  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  79  ขอที่  105
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา  (เงินเดือนนักการ)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  66  ขอที่  53 

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น   5   ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  66   ขอที่  54

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจางตาม
ภารกิจ   และพนักงานจางทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  55

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงาน
จางทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  67  ขอที่  56

งบดําเนินงาน รวม 9,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,025,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 885,000 บาท

         - ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง คาตอบแทน อปพร. เงินรางวัล ฯลฯ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  59  ขอที่  4 
         - ตั้งไว 785,000 บาท เงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  57
         - ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ ฯลฯ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ
.ศ.2561 - 2565) หนาที่  79  ขอที่  106
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  พนักงานจาง  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  58

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  64  ขอที่  36

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง
ประจํา  และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโตก  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  59  ขอที่  5 
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ค่าใช้สอย รวม 2,370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก   คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)   คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระสายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการประปา
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
         
คาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน    2) คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  60  ขอ
ที่  6
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) พิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐ
พิธี  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  60  ขอที่  7        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาการจัดงานนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬานัก
เรียนเยาวชนและประชาชน   คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยง
พยาน   คาของรางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  
และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดิน คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

  - ตั้งไว  200,000  บาท เพื่อจายเปนคาการจัดงานนิทรรศการ  ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน   คาใชจายใน
การฝึกอบรมและสัมมนา   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัยชอดอกไม กระเชาดอกไม  และพวง
มาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดินคาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ
.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอที่  8

- คาใชจายโครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจําปี  2563  (โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาไมกวาด  คาน้ํามัน  คาป้าย  คาน้ําดื่ม  คาถุงขยะ  ฯลฯ)  เปนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562   มาตรา  66  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  66  ขอที่  50        
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- คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 430,000 บาท

  - ตั้งไว  430,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  มาตรา  66  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอ  10       

- คาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต. จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต.(โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต. ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ
.ศ.2562  มาตรา  66  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 -
 2565)   หนาที่  60  ขอที่  11      

- คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงวันหยุด
เทศกาลตําบลบานโตก

จํานวน 60,000 บาท

  - ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาลตําบลบานโตก  (โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาน้ําดื่ม  คาน้ําแข็ง  คาวัสดุ  คาป้าย  คาอาหาร  ฯลฯ)  เปน
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  มาตรา  66  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61  ขอที่  18       

- คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ

จํานวน 20,000 บาท

 - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น   5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอที่  9 

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 7/74



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใชจายจากคาใช
สอย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
 2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ  ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอ
ที่  12        

ค่าวัสดุ รวม 4,680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 240,000 บาท

  -  ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  เครื่อง
คิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ  กรรไกรที่เย็บกระดาษ    เกาอี้  ตรา
ยาง  ตะแกรงวาเอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ 
  - ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา   ยางลบน้ํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทปกาว  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61  ขอ
ที่  13 , 14         

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 8/74



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ 
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  ขาดหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร  ฯลฯ 
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  ไดแก  ดอกลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับ
ทางไฟ  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  77  ขอ
ที่  91 , 92 , 93         

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาดแกวน้ํา  จาน
รอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํารอน  ถังแกส  ฯลฯ
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก   ผง
ซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไมกวาด  แปรงเขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระ
จาก  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61
  หนาที่  15 , 16         

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) วัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  นม  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  65  ขอที่  44
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  ไมตาง ๆ
  คอน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อยขวาน  กบไสไม  เทปวัด
ระยะ   ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลางมือ  ราวพาดผา  ฯลฯ
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทรายอิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  ไดแก  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ํา
บาดาล  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอ
ที่  61  และหนาที่  68  ขอที่  62 , 63        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 180,000 บาท

  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน ไดแก  ไขควง  ประแจ  แมแรง  คีมล็อค กุญแจปากตายกุญแจ
เลื่อน  ลอคเกียร  ล็อคคลัตซ  กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟ
กระพริบ ฯลฯ 
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและสกรูสายไมล  เพลา  ฯลฯ
  - ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน  เบรก  เบาะรถยนตเครื่องยนต  (อะไหล)  ชุดเกียรรถ
ยนต  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอ
ที่  20 , 21 , 22       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาดน้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม  น้ํามัน
จารบี  ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  63  ขอ
ที่  33
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 230,000 บาท

  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  เปลหาม
คนไข   เครื่องนึ่ง  เครื่องวัดน้ําฝนถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  ฯลฯ         
  - ตั้งไว  180,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  สําลีและ
ผาพันแผล  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ แอลกอฮอร  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ
  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแกว  ถุงมือ  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  65  ขอ
ที่  47         

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

  - ตั้งไว   5,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  เคียง  สปริง
เกลอร  จอบ  จานพรวน  ผานไถ  คราดเครื่องดักแมลง  ฯลฯ
  - ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  ปุ๋ย  ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวอาหารสัตว  พืชและสัตว  วัสดุเพาะชํา  ผา
ใบหรือผาพลาสติก  หนากากป้องกันแกสพิษ  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  55  ขอ
ที่  1 , 2         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  ขาตั้ง
กลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  เลนสซูม  กระเป๋าใสใสกลองถายรูป  เครื่องกรอ
เทป  ฯลฯ   
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร   ฟิลมเมมโมรี่การด  ฯลฯ    
     
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอ
ที่  34 , 35         
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาประเภทคงทน  ไดแก  หวงยาง  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไมตีปิงปอง  ตะกรอ  นาฬิกาจับเวลาไมแบดมินตัน  ลูก
แบดมินตัน  ไมเทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  66  ขอ
ที่  48         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

      - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล  ฯลฯ        
      - ตั้งไว  70,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
เลเซอร ฯลฯ       - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ  เมนบอรด  เม
มโมรี่ชิป  เมาส   ฯลฯ 
        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอ
ที่  23 , 24 , 25         

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาประเภทคงทน  เชน  หุน  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติกกระดาน
ลื่น   พลาสติก   เบาะยืดหยุน  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  65  ขอ
ที่  45          

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทสิ้นเปลือง  เชน ถังดับเพลิง  ลูก
บอลดับเพลิง  สายดับเพลิง  สารดับเพลิง ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61  ขอ
ที่  19         
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วัสดุอื่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามรายละเอียดดังนี้
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ  ประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  คาหนังสือพิมพ  และนิตยสาร ฯลฯ
  - ตั้งไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ  ประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ถังขยะ  ฯลฯ          
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ประเภทคงทน  ไดแก  คา
อุปกรณในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  65  ขอ
ที่  46  ,  หนาที่  66  ขอที่  51 ,  หนาที่  59  ขอที่  3      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 932,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานโตก  หรือใน
ที่สาธารณะ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  63  ขอที่  29

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  คาเชาอินเตอรเน็ท  สําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  63  ขอที่  30

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนโทรเลข  คาธนานัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่  63  ขอที่  31 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ท  รวมถึงอินเตอรเน็ทการด  และคาสื่อ
สารอื่น  ๆ  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  63  ขอที่  32

งบลงทุน รวม 514,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 514,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 106,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด  44,000  บีทียู  จํานวน  2  เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้         
 1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  44,000  บีทียู   2. ราคาที่กําหนดเปน
ราคาที่รวมคาติดตั้ง     3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็นขนาดไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
 4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากขอ  3)  นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา     
    
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1)  แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดง
ไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร  8. คาติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ
อากาศ)        
    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท
    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น        
          ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
          ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
    (3)  ชนิดติดผนัง        
         ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000 บาท        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  251  ขอที่  34         
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- ตูเก็บเอกสารแบบสูง จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก็บเอกสารแบบสูง  จํานวน  2  ตู  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้           
 1. แบบบานเลื่อนกระจก  สูงขนาดไมนอยกวา  90 x 45 x 180  ซม.  เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  249  ขอที่  2       

ครุภัณฑการเกษตร

- เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้        
 1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา  40  ลิตรตอชั่วโมง 
 2.ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา  6  ลิตร
 3.กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา  25  แรงมา     เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  250  ขอที่  12
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
       
 1.มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4  core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  3.1  GHz  หรือดี
กวา  จํานวน  1  หนวย         
 2.มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอย
กวา  4  GB        
 3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา  120  GB  จํานวน  1  หนวย 
 4.มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
 5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 6.มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา  3
  ชอง        
 7.มีแป้นพิมพและเมาส        
 8.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย         
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)    หนาที่  250  ขอที่  12       

- อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก  จํานวน  2
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1. มีหนวยเก็บขอมูลขนาดความจุไมนอยกวา  3  TB
 2. มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)    หนาที่  251  ขอที่  32        
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- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1.สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816 ได
 2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz
 3.สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  ได 4.สามารถ
ใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card)  ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts, 3  Volts  และ  1.8   Volts  ไดเปนอยางนอย        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)    หนาที่  251  ขอที่  36        

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่ 60 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,777,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,777,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเจาภาพจัดงาน  ตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  77  ขอที่  94
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบูรณ จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบูรณ  ตามโครงการอุดหนุน
การจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ  ประจําปีงบ
ประมาณ  2563  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  78  ขอที่  99

- อุดหนุนโรงเรียนในตําบลบานโตก  (อาหารกลางวัน) จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนตาง ๆ  ในเขตทองที่ตําบล
บานโตก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  77  ขอ  ที่  97

- อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบูรณ จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
เพชรบูรณ  ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  78  ขอที่  102

- อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ  ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่  78  ขอที่  101

เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขของคณะกรรมการหมูบาน  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  77  ขอที่  95

- อุดหนุนการบริการดานสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 97,500 บาท

เพื่ออุดหนุนการบริการดานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่  78  ขอที่  98
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

- อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ  ตามโครงการเหลา
กาชาดและชาวทองถิ่นรวมใจชวยผูประสบสาธารณภัยและผูเดือดรอนจังหวัด
เพชรบูรณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  78  ขอที่  103

งานบริหารงานคลัง รวม 4,273,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,857,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,857,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล        
  เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง      
  เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได      
  เงินเดือนนักวิชาการคลัง      
  เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ        
  เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได      
  เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ ฯลฯ      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  80  ขอ
ที่  2          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  3

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  4
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปฯคาจางของลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  5

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  6

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  7 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  81
  ขอที่  8 

งบดําเนินงาน รวม 1,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว  320,000  บาท  เพื่อจาย
เปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  81  ขอที่  9      
  - คาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ ฯลฯ
 ตั้งไว  80,000  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการพัสดุและความรับผิดทางละเมิด  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  25         
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  1

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  81
  ขอที่  14

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจํา  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  81  ขอที่  10
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระสายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกันภัย  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลงเครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการประปา
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

        
คาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน
 2) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  81  ขอ
ที่  11         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายโครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

จํานวน 100,000 บาท

- ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจและจัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  พ.ศ.2562  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย  คากระดาษ  ฯลฯ
)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  26         
          

- คาใชจายโครงการองคการบริหารสวนตําบลบานโตกเคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 20,000 บาท

 - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายโครงการองคการบริหารสวนตําบล
บานโตกเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม  ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 - 2565) หนาที่  82  ขอที่  22

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 23/74



- คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน  คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวง
มาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  คาใชจายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

  - ตั้งไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน  คาใชจายใน
การฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวง
มาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) หนาที่  81  ขอที่  12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ  และคาแรงงานใชจายจากคาใช
จาย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให         
ปฏิบัติ  ดังนี้         
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 2. คาสิ่งของ
ที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ  ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอ
ที่  22         
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

  -  ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทคง
ทน  ไดแก  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ  ที่เย็บ
กระดาษ  กรรไกร  เกาอี้  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ
  - ตั้งไว 100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทปกาว  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  81  ขอ
ที่  15 , 16         

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาดแกวน้ํา  จาน
รอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํารอน  ถังแกส  ฯลฯ
  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก   ผง
ซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไมกวาด  แปรงเขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระ
จาก  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอ
ที่  20 , 21         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม  น้ํามัน
จารบี  ฯลฯ    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  81  ขอ
ที่  13    

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 25/74



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  ฯลฯ        
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  อุปกรณ
บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเลเซอร ฯลฯ   - ตั้ง
ไว  40,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทอุปกรณประกอบและ
อะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป
  เมาส   ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอ
ที่  17 , 18 , 19         

งบลงทุน รวม 156,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 156,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 53,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด  44,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้         
 1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  44,000  บีทียู
 2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
 4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงาน  
 5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากขอ  3)  นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา   
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดง
ไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร  8. คาติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ
อากาศ)        
    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น        
          ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท
          ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
    (3)  ชนิดติดผนัง        
         ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000 บาท        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  252  ขอที่  10        
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1.มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4  core)  
จํานวน  1  หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้      
   
   - ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ  Cache  Memory  รวมใน
ระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 4  MB  ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  2.2  GHz  และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics  Processing  Unit)  ไมนอยกวา  10  แกน  หรือ        
   - ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ  Cache  Memory  รวมใน
ระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 6  MB  ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  1.6  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  2.มีหนวยความ
จําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา  8  GB        
 3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา  120  GB  จํานวน  1  หนวย
 4.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา  1,366 x 768  Pixel  และมี
ขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว 
 5.มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา  3
  ชอง        
 6.มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง        
 7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง
 8.สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi  (IEEE  802.00b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่  252  ขอที่  2        

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  แบบ  2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  แบบที่  2
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  จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้     
 1. มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมนอยกวา  6  แกนหลัก  (6  Core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  3.2  GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
 2. หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไมนอย
กวา  12  MB
 3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวาดังนี้        
   - เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา  2  GB  หรือ
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit  ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2 GB  หรือ
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาด ไมนอยกวา  2  GB
   - มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอย
กวา  8  GB       
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา  2  TB  หรือ  ชนิด       
  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา  240  GB  จํานวน  1
  หนวย       
   - มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100//1000  Base-T  หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1  ชอง   - มี
ชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา  3  ชอง 
      
   - มีแป้นพิมพและเมาส       
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย       
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  252  ขอที่  11             
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- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1.สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816 ได
 2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz
 3.สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  ได 4.สามารถ
ใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card)  ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts, 3  Volts  และ  1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  252  ขอที่  12          

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  24  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซอมแผนป้องกันอัคคีภัย  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการซักซอมแผนป้องกันอัคคีภัย  (โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
สมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่         
ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เปนไปตามแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  89  ขอที่  5         

โครงการอบรมการใชอุปกรณกชีพแกเด็กนักเรียนและเยาวชน  ประจําปี 2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพแกเด็ก
นักเรียนและเยาวชน  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย         
คาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  พ.ศ.2557  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  89  ขอที่  4          
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โครงการอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี  2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาเชาที่พัก  คาเชาอุปกรณตาง  ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
สมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร   คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม  ฯลฯ
) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เปนไป
ตามแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  89  ขอที่  3         

โครงการอบรมใหความรการป้องกันภัยทางถนน  ประจําปี  2563 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูการป้องกันภัยทาง
ถนน  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม  ฯลฯ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)    หนาที่  89  ขอ
ที่  6                
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 296,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 266,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 231,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้    
     
  - ตั้งไว  147,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน        
  - ตั้งไว  51,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก        
  - ตั้งไว  33,900  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  88  ขอ
ที่  12          

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

  - ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาดแกวน้ํา  จาน
รอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํารอน  ถังแกส  ฯลฯ        
 
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก   ผง
ซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไมกวาด  แปรง  เขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ด
กระจก  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)           
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งบลงทุน รวม 29,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้         
 1.ขนาดไมนอยกวา  กวาง  56 x  ลึก  56  x  สูง  85 - 95  ซม.        
 2.มีกลไกปรับระดับสูงต่ําได        
 3.ชนิดบุนวม  หุมหนังเทียม        
 4.ขา  5  แฉก  พรอมลอเลื่อน        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  250  ขอที่  20        

- โตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  ขนาด  120  ซม.  ชนิดขา
เหล็ก  จํานวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1.ขนาดกวาง  120 x ลึก  60  x  สูง  75  ซม.        
 2.ปิดผิวดวยเมลามีนขอบ  PVC        
        3.มีชองรอยสายไฟและปริ้นเตอร        
 4.TOP  sok  19  มม.        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  251  ขอที่  39         
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
        
 1.มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4  core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  3.1  GHz  หรือดี
กวา  จํานวน  1  หนวย         
 2.มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอย
กวา  4  GB        
 3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา  120  GB  จํานวน  1  หนวย         
 4.มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย        
 5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง         

 6.มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา  3
  ชอง        
 7.มีแป้นพิมพและเมาส        
 8.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  250  ขอที่  17        
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- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink  Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink  Tank  Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้         
 1. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต        
 2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi        
 3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ นาที (ipm)        
 4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)        
 5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง        
 6. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน        
 7. สามารถใชไดกับ A4 Letter , Legal และ Custom เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  249  ขอ
ที่  1          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือด
ออก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาป้ายรณรงคการ
ป้องกันโรคไขเลือดออก  คาแผนพับ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  93  ขอที่  4        
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัข
บา (โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย  คาแผนพับ  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรม  ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  93  ขอที่  5      
   

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตรจารย  พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัคซีน  เข็มฉีดยา  ไซริ้ง
พลาสติก  ถุงมือ  ผาปิดปากจมูก ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   
หนาที่  94  ขอที่  14       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบานผสูงอายุ  ประจําปี  2563 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ  (โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทําป้าย  คาจัดทําคูมือดูแลสุขภาพผูสูง
อายุ  ฯลฯ)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  98  ขอที่  2          

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผดอยโอกาส  และคนไรที่พึ่ง  
ประจําปี  2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  เปนไปตามแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  98  ขอที่  1       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,779,120 บาท

งบบุคลากร รวม 3,042,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,042,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล         
  เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง       
  เงินเดือนนายชางโยธา       
  เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ       
  เงินเดือนนายชางไฟฟ้า       
  เงินเดือนวิศวกรโยธา  ฯลฯ       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  84  ขอ
ที่  17          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  84  ขอที่  16         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  85 ขอที่  18       

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา  (นายชางโยธา)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)           
หนาที่  85  ขอที่  19

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  20        
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอ
ที่  21           

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  85
  ขอที่  2          

งบดําเนินงาน รวม 1,622,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 410,000 บาท

  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ตั้งไว 350,000  บาท
เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  85  ขอที่  23        
  - คาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ ฯลฯ 
ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการพัสดุและความรับผิดทางละเมิด  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  86  ขอที่  36         
  - คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสราง ฯลฯ   ตั้งไว  10,000  
บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารที่ไดรับจากผูขอรับอนุญาต ฯลฯ  เปนไปตามแผน เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  27         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  เปนไปตามแผนพัฒนา 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  85  ขอที่  24         
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  83  ขอที่  7         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจํา   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  85  ขอที่  25           
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน   (ยกเวนคาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระสายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)  คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย  คาใชจายในการดําเนินคดี         
ตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง  ๆ  ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า         
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม  กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา        
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา         
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ  คาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน         
 2) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอ
ที่  26          

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 42/74



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและเยาวชน  คาใชจายในการ  ฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง ทะเบียนตาง  ๆ  คา
เลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใช คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานัก
เรียนเยาวชนและเยาวชน  คาใชจายในการ ฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง    
     
ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใช   คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน  คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  84  ขอที่  9        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใชจายจากคาใช
จาย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให ปฏิบัติ  ดังนี้         
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย        
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ  ฯลฯ        
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  83  ขอ
ที่  1          
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ค่าวัสดุ รวม 842,420 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

  -  ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  เครื่อง
คิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ   กรรไกร ที่เย็บกระดาษ  เกาอี้  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ        
 
  -  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา   ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทปกาว  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอ
ที่  2 , 3         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ           
  - ตั้งไว  260,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  ขาดหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร  ฯลฯ         
  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  ไดแก  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดง วงจรตาง  ๆ  แผงบังคับทาง
ไฟ  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอ
ที่  4 , 5 , 6          
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  ไมตาง ๆ
  คอน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไสไม  เทปวัด
ระยะ   ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลางมือ  ราวพาดผา  ฯลฯ       
  
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  ไดแก  ทอน้ําและอุปกรณ  ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ํา
บาดาล  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   86  ขอ
ที่  31 , 32 , 33          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 122,420 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด   น้ํามันเครื่อง  แกสหุง
ตม  น้ํามันจารบี  ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอ
ที่  10         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  ขาตั้ง
กลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  เลนสซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป  เครื่องกรอ
เทป  ฯลฯ         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร   ฟิลม เมมโมรี่การด  ฯลฯ   
      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอ
ที่  11 , 12         
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทคงทน  ไดแก  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  ฯลฯ        
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก  อุปกรณ
บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเลเซอร ฯลฯ         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อเปนคาวัสดุประเภทอุปกรณประกอบและ
อะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป
  เมาส   ฯลฯ         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอ
ที่  13 , 14 , 15         

งบลงทุน รวม 1,114,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,014,700 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถนั่งสวนกลาง จํานวน 931,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถนั่งสวนกลาง  จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้ 
 1. ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  1,800  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา  85  กิโลวัตต
 2. เปนรถยนตนั่ง  4  ประตู  เครื่องยนตเบนซิน
 3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  วิทยุ  และอุปกรณมาตรฐานจากโรงงาน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  253  ขอที่  12
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ครุภัณฑกอสราง

- เครื่องทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 รายละเอียดทั่วไป        
 1. เปนชุดทดสอบเพื่อหาคาความขนเหลวของคอนกรีต  โดยวิธีหาคาการยุบ
ตัวตามมาตรฐาน  ASTM C  143,AASHTO  T 23,  T  119,  T  126         
 รายละเอียดทางเทคนิค        
 1.แบบหลอตัวอยางคอนกรีต  (Slump  Cone)  รูปกรวยหัวตัด  ทําดวย
สแตนเลสเสนผาศูนยกลางที่ฐาน  8  นิ้ว  เสนผาศูนยกลางบนยอด  4
  นิ้ว  สูง  12  นิ้ว  1  อัน         
 2. เหล็กกระทุง  (Tamping  Rod)  1  อัน        
 3. ถาดรอง  (Tray) ขนาด  24 x 24  นิ้ว  ทําจากโลหะผสม  1  ใบ        
 4. ที่ตัก  (Scoop)  ใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ  1  อัน        
 5. แปรงทองเหลืองดามไม  1  อัน        
 6. เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง  1  อัน        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  253  ขอที่  13         

- ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต  (แบบหลอ)  จํานวน  4
  ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. แบบหลอทรงเหลี่ยม  (เหล็ก)  รุน  CM1  ขนาด  15  x  15  x  15
  ซม.  หนักประมาณ  9 - 10  กก.        
 2. หนึ่งชุดประกอบดวย          
   - แบบหลอทรงเหลี่ยม  ขนาด  15  x  15  x  15  ซม.   3  ตัว         
   - เหล็กกระทุง  1  ดาม       
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  253  ขอที่  14         
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1.สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816 
 ได        
 2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz        
 3.สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  ได        
 4.สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card)  ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts, 3  Volts  และ  1.8   Volts  ไดเปนอยางนอย        
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  253  ขอที่  15          

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  86  ขอที่ 34       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

รายจายเพื่อจางออกแบบ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางออกแบบจางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือ
นิติบุคคล  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่  86  ขอที่  35 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  ประจําปี  2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  99  ขอ
ที่  5              

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลบานโตก  ประจําปี  2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนตําบลบานโตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  (คาป้าย
โครงการ)  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม  ฯลฯ)   เปนไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม   และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  99  ขอที่  6          
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ  (โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาประกาศนียบัตร  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน  
       
การฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  99  ขอ
ที่  7         

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  ประจําปี  2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  (โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการ         
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เปนไปตามแผน
พัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  100  ขอที่  9         

โครงการใหความรการดุแลสุขภาพผสูงอายุ  ประจําปี  2563 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูง
อายุ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรม  ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  100  ขอที่  10            
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โครงการใหความรการลดและการคัดแยกขยะ  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการลดและการคัดแยก
ขยะ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เปนไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  100  ขอที่  8         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและภายนอกตําบล  ประจําปี  2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและ
ภายนอกตําบล  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัด
สถานที่  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของรางวัล  ฯลฯ)  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  95  ขอที่  1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ประจําปี  2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกลาเจาอยู
หัว  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่  ไดแก  คาผา  คาดอกไม  คาโอเอซีส  ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  96  ขอ
ที่  15

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี  ประจําปี  2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดาพัชสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี(โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่  ไดแก  คาผา  คาดอกไม  คาโอเอซี
ส  ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  96  ขอที่  16
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โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจําปี  2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่  ไดแก  คาผา  คาดอกไม  คาโอเอซีส  ฯลฯ) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  96
  ขอที่  14 

โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  (โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถานที่คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงิน
หรือของรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน  ฯลฯ
)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  96  ขอที่  10

โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานโตก  ประจําปี  2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ
ตําบลบานโตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน  ฯลฯ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  96  ขอที่  11
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โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ประจําปี  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่  คา
ใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน   การจัดการแขงขัน
กีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
พ.ศ.2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  95  ขอที่  9

โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบประมาณ  2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณีลอย
กระทง  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถานที่  คาโล
หรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดงาน  ฯลฯ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  95  ขอที่  6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,271,180 บาท

งบลงทุน รวม 7,271,180 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,271,180 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยคลองวังหัน)  หมูที่  6  บานทุง
แค  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยคลองวัง
หัน)  หมูที่  6  บานทุงแค  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  225.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  900.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ         
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  226  ขอที่  781   
     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนางกูด)  หมูที่  7  บานพี้   
ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 83,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนางกูด)  หมู
ที่  7  บานพี้   ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  38.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  152.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน         
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  209  ขอที่  678         
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนางแบงค)  หมูที่  4  บานโตก
ใต   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 259,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนาง
แบงค)  หมูที่  4  บานโตกใต   ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ   จํานวน  2  ชวง         
 ชวงที่  1  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  99.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  396.00  ตารางเมตร        
 ชวงที่  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  19.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  76.00  ตารางเมตร        
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  201  ขอที่  632         

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนายดง)  หมูที่ 12  บานโนนโก  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนายดง)  หมู
ที่ 12  บานโนนโก  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 300.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน          
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  219  ขอที่  739          
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนายบัวลือ)  หมูที่  11  บานกก
นอง   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 169,950 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนายบัว
ลือ)  หมูที่  11  บานกกนอง   ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  103.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  309.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ         
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  217  ขอที่  729   
     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยพนานิคม  4)  หมูที่  10  
บานพนานิคม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยพนานิคม  4
)  หมูที่  10  บานพนานิคม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  800.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  217  ขอที่  724         

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยหลังประปา  ซอย  1)  หมูที่  13 
 บานพันธุมา  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 48,400 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยหลัง
ประปา  ซอย  1)  หมูที่  13  บานพันธุมา  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  22.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  88.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) 
 หนาที่  225  ขอที่  772        
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยหลังประปา  ซอย  2)  หมูที่  13 
 บานพันธุมา  ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 324,500 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยหลัง
ประปา  ซอย  2)  หมูที่  13  บานพันธุมา  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  118.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  590.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)หนาที่  224  ขอที่  769         

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายเจริญสุข)  หมูที่  2  บาน
โตกกลาง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 391,600 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายเจริญสุข)  หมู
ที่  2  บานโตกกลาง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  178.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  712.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค         
การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  199  ขอ
ที่  616        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายนายแหลม)  หมูที่  5  บานพี้  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายนาย
แหลม)  หมูที่  5  บานพี้  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  108.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  432.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน         
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  226  ขอที่  780        
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานโนนโก - บานพันธุมา)  หมู
ที่  12  บานโนนโก  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานโนน
โก - บานพันธุมา)  หมูที่  12  บานโนนโก  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  180.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  600.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่  227  ขอที่  789        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายสายฝน) หมูที่  3 บานหัวนา   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 877,250 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายสายฝน) หมู
ที่  3 บานหัวนา   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  319.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,595.00  ตารางเมตร   ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ   
      
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  200  ขอที่  625    
     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนองปลิง)  หมูที่  9  บานวัง
จาน   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 387,750 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนอง
ปลิง)  หมูที่  9  บานวังจาน   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  705.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)2565)  หนาที่  227  ขอ
ที่  791         
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โครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยเกลียวแหลม)  หมูที่ 11  บานกกนอง  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยเกลียวแหลม)  หมูที่ 11
  บานกกนอง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  315.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60
  เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7         
พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         
หนาที่  219  ขอที่  736

โครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยโชคชัย) หมูที่  3 บานหัวนา   ตําบลบานโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยโชคชัย) หมูที่  3 บานหัว
นา   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน   2
  ชวง         
 ชวงที่  1  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  91.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.20
  เมตร        
 ชวงที่  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  227.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60
  เมตร        
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7
  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         

หนาที่  225  ขอที่  777
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โครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยนายชาติ)  หมูที่ 11  บานกกนอง  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนหินผุ  (ซอยนายชาติ)  หมูที่ 11  บานกก
นอง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  2
  ชวง           
 ชวงที่  1  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  66.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.30
  เมตร          
 ชวงที่  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  33.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.70
  เมตร        
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ
.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         
หนาที่  218  ขอที่  734

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตลอดถนนสายบานนายแหลม  หมูที่  5  
บานพี้  ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตลอดถนนสายบานนาย
แหลม  หมูที่  5  บานพี้  ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ   จํานวน  3  จุด         
 จุดที่  1  บริเวณบานนายแหลม  จันทรา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.80
  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จํานวน  1  แถว        
 จุดที่  2  บริเวณบานนายดี  แกวเงา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.80
  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จํานวน  1  แถว        
 จุดที่  3  บริเวณบานนายปัญญา  ขุนพิลึก  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.80
  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จํานวน  1  แถว        
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7
  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         

หนาที่  226  ขอที่  778
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยดวงดี)  หมูที่  5 บานพี้  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยดวง
ดี)  หมูที่  5 บานพี้  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ   จํานวน  2  จุด         
 จุดที่  1  ขวาทางและผานถนน  ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ยาว  18.00
  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร          
 จุดที่  2  ซายทาง  ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.30  เมตร  พรอมบอพักระบายน้ํา        
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         
หนาที่  205  ขอที่  657

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายมิตซู)  หมูที่  7  บานพี้  
 ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 392,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายมิ
ตซู)  หมูที่  7  บานพี้   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ยาว  160.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30
 เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)         
หนาที่  226  ขอที่  782
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-โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบถนนสายบานโตก - 
บานทุงแค) หมูที่ 1 บานโตกเหนือ ตําบลบานโต อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 490,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เลียบ
ถนนสายบานโตก - บานทุงแค)  หมูที่  1  ขนาดกวาง  0.30
  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร   
      
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  197  ขอที่  606        
 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานโนนสวรรค)  หมูที่  5 บานพี้  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 178,200 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานโนน
สวรรค)  หมูที่  5 บานพี้  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ   จํานวน  3  ชวง         
 ชวงที่  1  ขวาทางขนาดกวาง  0.60  เมตร  ยาว  55.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  33.00 ตารางเมตร        
 ชวงที่  2  ซายทางขนาดกวาง  0.60  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  24.00  ตารางเมตร        
 ชวงที่  3  ซายทางขนาดกวาง  0.60  เมตร  ยาว  445.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  267.00  ตารางเมตร        
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  206  ขอที่  659         
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โครงการขยายถนนหินผุ  (ซอยนพดล) หมูที่  8  บานสะแกงาม   ตําบลบานโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 30,240 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการขยายถนนหินผุ  (ซอยนพดล) หมูที่  8  บานสะแก
งาม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  
4.00  เมตร  ยาว  180.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30 เมตร  หรือปริมาตรหินผุ
ไมนอยกวา  216.00  ลบ.ม. ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด เปน
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  227  ขอที่  785        

โครงการขยายถนนหินผุ  (สายนางเมา  จันทรอิฐ) หมูที่  8  บานสะแกงาม   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 37,630 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการขยายถนนหินผุ  (สายนางเมา  จันทรอิฐ) หมูที่  8
  บานสะแกงาม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ   ขยายดานซายทาง  ขนาดกวาง  1.00  เมตร  ยาว  240.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.80 เมตร หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  268.80  ลบ.ม
. ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบล         
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)         
หนาที่  227  ขอที่  784

โครงการตอความยาวทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสวรรค  (บริเวณ
บานนายหาญ  เกณฑศึก)  หมูที่  5  บานพี้  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการตอความยาวทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนสวรรค  (บริเวณบานนายหาญ เกณฑศึก)  หมูที่  5  บานพี้  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด  1.80  X 1.80
  เมตร  ยาว  2.00 เมตร  จํานวน  1  ชองทางน้ําไหล  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  226  ขอที่  779   
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โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายโรงสีนายตอย)  หมูที่  4  บานโตกใต   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 486,400 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายโรงสีนายตอย)  หมู
ที่  4  บานโตกใต   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  220.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  880.00  ตารางเมตร   แบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน         
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  202  ขอที่  639         

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยนายรัตน)  หมูที่  10  บานพนานิคม   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยนายรัตน)  หมูที่  10
  บานพนานิคม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัด
เพชรบูรณ   ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  600.00  ตัน  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการ         
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  227  ขอที่  788   
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โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยนายหลี)  หมูที่  9  บานวังจาน   ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบุรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 56,380 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยนายหลี)  หมูที่  9
  บานวังจาน   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  179.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  134.25  ตัน  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร         
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  227  ขอที่  786        

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยหนองคลา)  หมูที่  9  บานวังจาน   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 45,360 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (ซอยหนองคลา)  หมูที่  9
  บานวังจาน   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  108.00  ตัน  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร         
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  227  ขอที่  787        
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โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สายประปาหมูบาน)  หมูที่  7  บานพี้   
ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 91,980 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  (สายประปาหมูบาน)  หมู
ที่  7  บานพี้   ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  365.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  219.00  ตัน  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร         
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  226  ขอที่  783         

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอย  12)  หมูที่ 11  บานกกนอง  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 8,690 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอย  12)  หมูที่ 11  บานกก
นอง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  69.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินผุไมนอยกวา  62.10  ลบ.ม.  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  218  ขอที่  735       

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยขางบานตาจา)  หมูที่  13  บานพันธุมา  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยขางบานตาจา)  หมูที่  13
  บานพันธุมา  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.40
  เมตร  หรือปริมาตรหินผุไม นอยกวา  60.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร         
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  224  ขอที่  770         
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โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนางบัติ)  หมูที่ 11  บานกกนอง  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 11,760 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนางบัติ)  หมูที่ 11  บาน
กกนอง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินผุไมนอยกวา  84.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน         
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  218  ขอที่  733        

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายบุญยก)  หมูที่  13  บานพันธุมา  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณื

จํานวน 7,560 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายบุญยก)  หมูที่  13
  บานพันธุมา  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30
  เมตร  หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  54.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร         
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  225  หนาที่  773      
  

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายมงคลกิตติ) หมูที่  8  บานสะแกงาม   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 80,640 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายมงคลกิตติ) หมูที่  8
  บานสะแกงาม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  640.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30
 เมตร  หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  576.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่  211  ขอที่  689    
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โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายสุข)  หมูที่  2 บานโตกกลาง  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 6,670 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยนายสุข)  หมูที่  2 บาน
โตกกลาง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  53.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินผุไมนอยกวา  47.70  ลบ.ม.  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน         
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  199  ขอที่  617        

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสายน้ําผึ้ง)  หมูที่ 11  บานกกนอง  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 73,500 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสายน้ําผึ้ง)  หมูที่ 11
  บานกกนอง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  350.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30
  เมตร  หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  525.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  218  ขอที่  732   
     

โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสายัณตสามัคคี) หมูที่  8  บานสะแกงาม   
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 72,240 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (ซอยสายัณตสามัคคี) หมูที่  8
  บานสะแกงาม   ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  430.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30
 เมตร  หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  516.00  ลบ.ม.  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  211  ขอที่  692   
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โครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สายเจริญสุขถึงนานายเฉลิม  ใสดี)  หมูที่  2 
บานโตกกลาง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 35,280 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการลงหินผุซอมแซมถนน  (สายเจริญสุขถึงนานาย
เฉลิม  ใสดี)  หมูที่  2 บานโตกกลาง  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  280.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา  252.00
  ลบ.ม.  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่  227  ขอ  790         

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันแกไขปัญหาและหมอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานโตกและปาสงวนแหงชาติ  ประจําปี  2563

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟปาและ
หมอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานโตกและ
ปาสงวนแหงชาติ  ประจําปี  2563  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาจางเหมาจัด   
      
ทําป้ายรณรงค  คาวัสดุในการทําแผนพับ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ  ฯลฯ)  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนา ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)           
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โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  ประจําปี  2563 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และการกําจัดน้ําเสีย (โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจางเหมาจัดทําป้าย
รณรงคและป้องกันการเผาปา  คาวัดุในการจัดทําแผนพับ  ฯลฯ)  เปน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)    

โครงการรณรงคและป้องกันการเผาปา  ประจําปี  2563 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันการเผา
ปา  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทําป้ายรณรงคและป้องกัน
การเผาปา  คาวัดุในการจัดทําแผนพับ  ฯลฯ)  เปนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7
  พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,560,000 บาท

งบกลาง รวม 21,560,000 บาท
งบกลาง รวม 21,560,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง   ตามหนังสือ
สํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุดที่  มท  0809.5/ว 9  ลงวัน
ที่  22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  และ
หนังสือสํานักงาน  ก.จ.ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  81
  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  7
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง  เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24
  ธันวาคม  2561  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  98  ขอที่  9  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2553   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท
0891.3/ว  118  ลงวันที่  15  มกราคม  2556  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  1 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)
พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0891.3/ว  3609
  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการจายเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่  97  ขอที่  3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ขอ  16  และ  ขอ  17   หนังสือกรมสง
เสริมการปกครอง  ดวนที่สุดที่  มท  0891.3/ว  1381  ลงวันที่  2
  กรกฎาคม  2558   หนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว  1468  ลงวัน
ที่  7  
กรกฎาคม  2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  97  ขอที่  2 

สํารองจาย จํานวน 410,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
รอนของประชาชนเปนสวนรวม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน
มาก  ที่  มท  0313.4/ว  667 ลงวันที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  4072  ลงวันที่  15
  กรกฎาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่  มท  0808.2/ว
  3456  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที่   6  มิถุนายน  2559  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  98  ขอที่  10

รายจายตามขอผูกพัน

- รายจายเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ
.2557   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว  2199ลง
วันที่  10  พฤศจิกายน  2552  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว  1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  97  ขอที่  5 

วันที่พิมพ : 28/9/2562  10:42:38 หนา : 73/74



- รายจายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตาม
หนังสือ   ที่   มท  0891.4/ว 2502   เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององคปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันที่  20
  สิงหาคม  2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  4295  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2560  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่  97  ขอที่  6

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.5/ว 28  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว 29  ลงวันที่  21
  กรกฎาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว
  1264 ลงวันที่  30  พฤษภาคม   2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  8
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- รายจ่ายเพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

270,000

- รายจ่ายเพื่อสมทบกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

425,000

สํารองจ่าย 410,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- รายจ่ายเพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

270,000

- รายจ่ายเพื่อสมทบกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

425,000

สํารองจ่าย 410,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,440,000 2,440,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 640,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

70,000

เงินเดือนพนักงาน 2,000,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 250,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

410,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000 520,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,190,000 3,830,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

35,000 55,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 124,000 144,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

185,000 255,000

เงินเดือนพนักงาน 5,800,000 7,800,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 500,000 750,000

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 294,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 140,000 200,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,285,000 1,695,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 70,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,450,000 1,450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าการจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวด
แข่งขัน  ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน   
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา ค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เบี้ยเลี้ยงพยาน   ค่าของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ค่าธรรมเนียม
ในการรังวัดที่ดิน ค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าการจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวด
แข่งขัน  ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน   
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา ค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เบี้ยเลี้ยงพยาน   ค่าของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ค่าธรรมเนียม
ในการรังวัดที่ดิน ค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 8/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ  
Big  Cleaning  Day  
ประจําป  2563

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโตกเคลื่อนที่ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 9/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ  
Big  Cleaning  Day  
ประจําป  2563

20,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

100,000 100,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโตกเคลื่อนที่ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563

20,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

430,000 430,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 10/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานจัดนิทรรศการ  
ประกวดแข่งขันกีฬานัก
เรียนเยาวชนและ
ประชาชน  ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เลี้ยงพยาน  ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน  ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 11/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานจัดนิทรรศการ  
ประกวดแข่งขันกีฬานัก
เรียนเยาวชนและ
ประชาชน  ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เลี้ยงพยาน  ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน  ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

150,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 12/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการจัด
ทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของ อบต.

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
วันหยุดเทศกาลตําบล
บ้านโตก

- ค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อ
กําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ภายในและภาย
นอกตําบล  ประจําป  
2563

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 13/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการจัด
ทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของ อบต.

20,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
วันหยุดเทศกาลตําบล
บ้านโตก

60,000 60,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อ
กําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ภายในและภาย
นอกตําบล  ประจําป  
2563

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 14/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ประจําป  
2563

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์พระบรม
ราชินี  ประจําป  2563

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย  
ประจําป  2563

โครงการถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง  
ประจําป  2563

10,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 15/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ประจําป  
2563

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์พระบรม
ราชินี  ประจําป  2563

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย  
ประจําป  2563

20,000 20,000

โครงการถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง  
ประจําป  2563

10,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 16/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและหมอกควัน
ตามภารกิจถ่ายโอนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านโตกและ
ป่าสงวนแห่งชาติ  
ประจําป  2563

35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจําป  2563

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตําบลบ้าน
โตก  ประจําป  2563

50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ  ประจําป  2563

10,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
และการกําจัดน้ําเสีย  
ประจําป  2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการเผาป่า  
ประจําป  2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ประจําป  2563

20,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 17/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและหมอกควัน
ตามภารกิจถ่ายโอนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านโตกและ
ป่าสงวนแห่งชาติ  
ประจําป  2563

35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจําป  2563

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตําบลบ้าน
โตก  ประจําป  2563

50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ  ประจําป  2563

10,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
และการกําจัดน้ําเสีย  
ประจําป  2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการเผาป่า  
ประจําป  2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ประจําป  2563

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประจําป  2563

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 ประจําป  2563

20,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุตําบล
บ้านโตก  ประจําป  
2563

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
ประจําป  2563

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  ประจําป  
2563

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และคนไร้ที่พึ่ง  
ประจําป  2563

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี  ประจําป  
2563

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประจําป  2563

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 ประจําป  2563

20,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุตําบล
บ้านโตก  ประจําป  
2563

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
ประจําป  2563

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  ประจําป  
2563

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และคนไร้ที่พึ่ง  
ประจําป  2563

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี  ประจําป  
2563

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการให้ความรู้การดุ
แลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําป  2563

10,000

โครงการให้ความรู้การ
ลดและการคัดแยกขยะ  
ประจําป  2563

20,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปงบประมาณ  
2563

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

231,900 231,900

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการให้ความรู้การดุ
แลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําป  2563

10,000

โครงการให้ความรู้การ
ลดและการคัดแยกขยะ  
ประจําป  2563

20,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปงบประมาณ  
2563

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้อุ
ปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนัก
เรียนและเยาวชน  
ประจําป 2563

โครงการอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2563

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันภัยทาง
ถนน  ประจําป  2563
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้อุ
ปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนัก
เรียนและเยาวชน  
ประจําป 2563

20,000 20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2563

50,000 50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันภัยทาง
ถนน  ประจําป  2563

10,000 10,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวด
แข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและเยาวชน  
ค่าใช้จ่ายในการ  ฝึก
อบรมและสัมมนา  ค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง 
ทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เลี้ยงพยาน  ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา  ค่าชด
ใช้ ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน  ค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  5  ป  
(พ.ศ.2561 - 2565)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวด
แข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและเยาวชน  
ค่าใช้จ่ายในการ  ฝึก
อบรมและสัมมนา  ค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง 
ทะเบียนต่าง  ๆ  ค่า
เลี้ยงพยาน  ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา  ค่าชด
ใช้ ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน  ค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  5  ป  
(พ.ศ.2561 - 2565)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 122,420

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000

วัสดุสํานักงาน 150,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 330,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,050,000 1,172,420

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 80,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

230,000 230,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,500,000 2,500,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 390,000 540,000

วัสดุอื่น 220,000 220,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000 130,000

ค่าไฟฟ้า 750,000 750,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้สํานักงาน 3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

- ตู้เก็บเอกสารแบบสูง

- โต๊ะคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบ  2

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  
Printer)

- อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

700

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

159,900 159,900

- ตู้เก็บเอกสารแบบสูง 11,000 11,000

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบ  2

30,000 30,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000 34,000

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  
Printer)

4,300 4,300

- อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก

10,000 10,000

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

2,100 2,100

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

700

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต

8,000

- ชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต

25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

- ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องพ่นหมอกควัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถนั่งส่วนกลาง 931,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยคลองวังหัน)  หมู่ที่ 
 6  บ้านทุ่งแค  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต

8,000

- ชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต

25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

- ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

300,000 300,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถนั่งส่วนกลาง 931,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยคลองวังหัน)  หมู่ที่ 
 6  บ้านทุ่งแค  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางกูด)  หมู่ที่  7  
บ้านพี้   ตําบลบ้านโตก  
 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

83,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางแบงค์)  หมู่ที่  
4  บ้านโตกใต้   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

259,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายดง)  หมู่ที่ 12  
บ้านโนนโก  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายบัวลือ)  หมู่ที่  
11  บ้านกกน่อง   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ู  จังหวัด
เพชรบูรณ์

169,950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางกูด)  หมู่ที่  7  
บ้านพี้   ตําบลบ้านโตก  
 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

83,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนางแบงค์)  หมู่ที่  
4  บ้านโตกใต้   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

259,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายดง)  หมู่ที่ 12  
บ้านโนนโก  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยนายบัวลือ)  หมู่ที่  
11  บ้านกกน่อง   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ู  จังหวัด
เพชรบูรณ์

169,950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยพนานิคม  4)  หมู่
ที่  10  บ้านพนานิคม   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

440,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  
1)  หมู่ที่  13  บ้านพันธุ์
ม้า  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

48,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  
2)  หมู่ที่  13  บ้านพันธุ์
ม้า  ตําบลบ้านโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

324,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยพนานิคม  4)  หมู่
ที่  10  บ้านพนานิคม   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

440,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  
1)  หมู่ที่  13  บ้านพันธุ์
ม้า  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

48,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยหลังประปา  ซอย  
2)  หมู่ที่  13  บ้านพันธุ์
ม้า  ตําบลบ้านโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

324,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายเจริญสุข)  หมู่ที่  2 
 บ้านโตกกลาง  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

391,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายนายแหลม)  หมู่ที่  
5  บ้านพี้  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

237,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนโก - บ้าน
พันธุ์ม้า)  หมู่ที่  12  
บ้านโนนโก  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

396,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายเจริญสุข)  หมู่ที่  2 
 บ้านโตกกลาง  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

391,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายนายแหลม)  หมู่ที่  
5  บ้านพี้  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

237,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนโก - บ้าน
พันธุ์ม้า)  หมู่ที่  12  
บ้านโนนโก  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

396,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสายฝน) หมู่ที่  3 
บ้านหัวนา   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

877,250

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองปลิง)  หมู่ที่  
9  บ้านวังจาน   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

387,750

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยเกลียว
แหลม)  หมู่ที่ 11  บ้าน
กกน่อง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยโชคชัย) หมู่
ที่  3 บ้านหัวนา   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสายฝน) หมู่ที่  3 
บ้านหัวนา   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

877,250

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองปลิง)  หมู่ที่  
9  บ้านวังจาน   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

387,750

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยเกลียว
แหลม)  หมู่ที่ 11  บ้าน
กกน่อง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยโชคชัย) หมู่
ที่  3 บ้านหัวนา   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยนายชาติ)  
หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตลอด
ถนนสายบ้านนายแหลม 
 หมู่ที่  5  บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

53,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (ซอยดวงดี)  หมู่
ที่  5 บ้านพี้  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

155,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายมิตซู)  หมู่ที่ 
 7  บ้านพี้   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

392,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ  (ซอยนายชาติ)  
หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตลอด
ถนนสายบ้านนายแหลม 
 หมู่ที่  5  บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

53,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (ซอยดวงดี)  หมู่
ที่  5 บ้านพี้  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

155,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายมิตซู)  หมู่ที่ 
 7  บ้านพี้   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

392,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เลียบถนนสาย
บ้านโตก - บ้านทุ่งแค) 
หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ 
ตําบลบ้านโต อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

490,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนสวรรค์)  
หมู่ที่  5 บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

178,200

โครงการขยายถนนหินผุ 
 (ซอยนพดล) หมู่ที่  8  
บ้านสะแกงาม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,240

โครงการขยายถนนหินผุ 
 (สายนางเม้า  จันทร์
อิฐ) หมู่ที่  8  บ้านสะแก
งาม   ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

37,630
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เลียบถนนสาย
บ้านโตก - บ้านทุ่งแค) 
หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ 
ตําบลบ้านโต อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

490,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านโนนสวรรค์)  
หมู่ที่  5 บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

178,200

โครงการขยายถนนหินผุ 
 (ซอยนพดล) หมู่ที่  8  
บ้านสะแกงาม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,240

โครงการขยายถนนหินผุ 
 (สายนางเม้า  จันทร์
อิฐ) หมู่ที่  8  บ้านสะแก
งาม   ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

37,630

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 44/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการต่อความยาว
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนน
สวรรค์  (บริเวณบ้าน
นายหาญ  เกณฑ์ศึก)  
หมู่ที่  5  บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

82,000

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (สายโรงสี
นายต้อย)  หมู่ที่  4  
บ้านโตกใต้   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

486,400

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยนาย
รัตน์)  หมู่ที่  10  
บ้านพนานิคม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการต่อความยาว
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนน
สวรรค์  (บริเวณบ้าน
นายหาญ  เกณฑ์ศึก)  
หมู่ที่  5  บ้านพี้  ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

82,000

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (สายโรงสี
นายต้อย)  หมู่ที่  4  
บ้านโตกใต้   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

486,400

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยนาย
รัตน์)  หมู่ที่  10  
บ้านพนานิคม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายหลี) 
 หมู่ที่  9  บ้านวังจาน   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบุรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

56,380

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยหนอง
คล้า)  หมู่ที่  9  บ้านวัง
จาน   ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

45,360

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (สายประปา
หมู่บ้าน)  หมู่ที่  7  บ้าน
พี้   ตําบลบ้านโตก   
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

91,980

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอย  12)  
หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,690
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายหลี) 
 หมู่ที่  9  บ้านวังจาน   
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบุรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

56,380

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (ซอยหนอง
คล้า)  หมู่ที่  9  บ้านวัง
จาน   ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

45,360

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน  (สายประปา
หมู่บ้าน)  หมู่ที่  7  บ้าน
พี้   ตําบลบ้านโตก   
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

91,980

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอย  12)  
หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,690
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยข้าง
บ้านตาจ่า)  หมู่ที่  13  
บ้านพันธุ์ม้า  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,400

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนางบัติ) 
 หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

11,760

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายบุญ
ยก)  หมู่ที่  13  บ้าน
พันธุ์ม้า  ตําบลบ้านโตก 
 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณื

7,560

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอย
นายมงคลกิตติ) หมู่ที่  8 
 บ้านสะแกงาม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

80,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยข้าง
บ้านตาจ่า)  หมู่ที่  13  
บ้านพันธุ์ม้า  ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,400

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนางบัติ) 
 หมู่ที่ 11  บ้านกกน่อง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

11,760

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายบุญ
ยก)  หมู่ที่  13  บ้าน
พันธุ์ม้า  ตําบลบ้านโตก 
 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณื

7,560

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอย
นายมงคลกิตติ) หมู่ที่  8 
 บ้านสะแกงาม   ตําบล
บ้านโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

80,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายสุข) 
 หมู่ที่  2 บ้านโตกกลาง 
 ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

6,670

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยสายน้ํา
ผึ้ง)  หมู่ที่ 11  บ้านกก
น่อง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

73,500

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยสายัณต์
สามัคคี) หมู่ที่  8  บ้าน
สะแกงาม   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

72,240

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (สายเจริญสุข
ถึงนานายเฉลิม  ใสดี)  
หมู่ที่  2 บ้านโตกกลาง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

35,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยนายสุข) 
 หมู่ที่  2 บ้านโตกกลาง 
 ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

6,670

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยสายน้ํา
ผึ้ง)  หมู่ที่ 11  บ้านกก
น่อง  ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

73,500

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (ซอยสายัณต์
สามัคคี) หมู่ที่  8  บ้าน
สะแกงาม   ตําบลบ้าน
โตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

72,240

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน  (สายเจริญสุข
ถึงนานายเฉลิม  ใสดี)  
หมู่ที่  2 บ้านโตกกลาง  
ตําบลบ้านโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์

35,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะ
เดียง

เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

- อุดหนุนการบริการ
ด้านสาธารณสุข (อสม.)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะ
เดียง

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

260,000 260,000

- อุดหนุนการบริการ
ด้านสาธารณสุข (อสม.)

97,500 97,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์

10,000 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เพชรบูรณ์

- อุดหนุนโรงเรียนใน
ตําบลบ้านโตก  (อาหาร
กลางวัน)

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

- อุดหนุนศูนย์อํานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์

รวม 21,560,000 65,000 7,271,180 150,000 180,000 5,779,120 40,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  13:58:55 หน้า : 55/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เพชรบูรณ์

10,000 10,000

- อุดหนุนโรงเรียนใน
ตําบลบ้านโตก  (อาหาร
กลางวัน)

2,300,000 2,300,000

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

50,000 50,000

- อุดหนุนศูนย์อํานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์

35,000 35,000

รวม 296,200 100,000 26,988,500 62,500,000
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