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5,210 คน
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ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลบาน ต
อา ภอ มอง พชรบรณ จังหวัด พชรบรณ

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บลบ นโต
ภ มื พ รบรณ
วด พ รบรณ
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,511,545.25

1,120,000.00

1,150,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ นุญ ต

827,447.00

473,700.00

224,200.00

มวดร ยได

723,322.88

600,000.00

520,100.00

258,586.00

54,100.00

5,500.00

0.00

100.00

100.00

3,320,901.13

2,247,900.00

1,899,900.00

29,270,962.18

24,752,100.00

25,100,100.00

29,270,962.18

24,752,100.00

25,100,100.00

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

ทรพย น

มวดร ยได บ็ด ตล็ด
มวดร ยได

ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนท่วไป

ิ
งบกลาง

1

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

งบดา นินงาน

2,021,823.26

12,276,400.00

12,761,320.00

605,180.00

3,836,900.00

9,085,180.00

1,061,020.00

7,026,500.00

2,777,500.00

20,037,830.46

62,000,000.00

62,500,000.00

20,037,830.46

62,000,000.00

62,500,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน
ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลบ้านโต
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลบ้านโตก
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

26,988,500

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

296,200

แผนงาน าธารณ ุข

70,000

แผนงาน ังคม ง คราะ

40,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

5,779,120

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

180,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

7,271,180

แผนงานการ กษตร

65,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

21,560,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

62,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

10,417,000

2,857,000

13,274,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,146,000

0

3,146,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

7,271,000

2,857,000

10,128,000

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

932,000

0

932,000

514,000

156,000

670,000

ค่าครุภัณฑ์

514,000

156,000

670,000

งบ งินอุดหนุน

2,777,500

0

2,777,500

เงินอุดหนุน

2,777,500

0

2,777,500

22,715,500

4,273,000

26,988,500

งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ

งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบดา นินงาน

266,900

266,900

ค่าใช้สอย

231,900

231,900

35,000

35,000

29,300

29,300

29,300

29,300

296,200

296,200

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน

70,000

70,000

ค่าใช้สอย

70,000

70,000

70,000

70,000

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

40,000

40,000

ค่าใช้สอย

40,000

40,000

40,000

40,000

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวม

3,042,000

3,042,000

3,042,000

3,042,000

1,622,420

1,622,420

ค่าตอบแทน

550,000

550,000

ค่าใช้สอย

230,000

230,000

ค่าวัสดุ

842,420

842,420

1,114,700

1,114,700

1,014,700

1,014,700

100,000

100,000

5,779,120

5,779,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

180,000

180,000

ค่าใช้สอย

180,000

180,000

180,000

180,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

30,000

120,000

150,000

ค่าใช้สอย

30,000

120,000

150,000

30,000

120,000

150,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

7,271,180

7,271,180

7,271,180

7,271,180

7,271,180

7,271,180

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

65,000

65,000

ค่าใช้สอย

65,000

65,000

65,000

65,000

รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

21,560,000

21,560,000

21,560,000

21,560,000

21,560,000

21,560,000

วนที่พมพ : 17/9/2562 13:56:46

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บลบ นโต
ภ ม ง พชรบรณ จง วด พชรบรณ

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปล ร ง
ภ ษีโรง ร นแล ที่ดน
ภ ษีบ รงท งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รพนน
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมลฝ ย
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน มน ช พลง
ค ธรรม นียม ่น ๆ
ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นญ ตปร บ รค รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ขภ พ
ค ใบ นญ ต ่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00
618,377.41
123,516.87
556,822.00
1,298,716.28

0.00
641,057.75
123,466.58
601,223.00
1,365,747.33

0.00
693,715.25
128,178.00
689,652.00
1,511,545.25

0.00
500,000.00
120,000.00
500,000.00
1,120,000.00

100.00
-98.00
-95.83
30.00

%
%
%
%

485,000.00
10,000.00
5,000.00
650,000.00
1,150,000.00

2,163.10
740.00
404,280.00
1,570.00
0.00
0.00
0.00
4,702.00

2,463.80
360.00
486,050.00
1,730.00
3,640.00
1,341.00
0.00
49,598.00

3,104.00
300.00
460,020.00
1,730.00
3,660.00
1,240.00
0.00
333,543.00

2,000.00
100.00
400,400.00
1,000.00
0.00
4,100.00
100.00
50,000.00

25.00
0.00
-50.05
-50.00
100.00
-2.44
0.00
-100.00

%
%
%
%
%
%
%
%

2,500.00
100.00
200,000.00
500.00
3,000.00
4,000.00
100.00
0.00

16,600.00

17,600.00

23,850.00

15,000.00

-33.33 %

10,000.00

3,440.00
433,495.10

0.00
562,782.80

0.00
827,447.00

1,000.00
473,700.00

300.00 %

4,000.00
224,200.00

วนที่พมพ : 17/9/2562 13:56:46

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
ร ยไดจ ทรพย น ่น ๆ

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

659,644.50
0.00
659,644.50

671,509.33
0.00
671,509.33

723,322.88
0.00
723,322.88

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

26,500.00
3,423.00
29,923.00

55,000.00
2,614.88
57,614.88

216,000.00
42,586.00
258,586.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
100.00

494,372.69
9,126,606.38
3,986,631.26
104,190.21
2,326,469.55
5,004,255.21
3,070.00
400,175.02
221,520.62

554,920.84
11,429,814.15
778,081.96
1,498,079.70
2,359,028.46
5,684,981.03
3,070.00
688,422.08
136,944.80

590,384.93
10,664,701.83
4,476,747.81
89,159.43
0.00
9,107,879.59
2,000.00
89,671.51
125,103.08

500,000.00
11,500,000.00
705,000.00
500,000.00
0.00
7,840,000.00
1,000.00
600,000.00
105,000.00

3,283,099.00

3,364,313.00

4,122,764.00

0.00
1,080.00
24,951,469.94

0.00
4,080.00
26,501,736.02

0.00
2,550.00
29,270,962.18

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได บ็ด ตล็ด ่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนตแล ล ล่ น
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษีธร จ ฉพ
ภ ษี ร
ภ ษี รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รปร ท นบตรแล ชญ บตรปร มง
ค ธรรม นียมแล ค ใชน บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

599,900.00
100.00
600,000.00

ปี 2563

-13.32 %
0.00 %

520,000.00
100.00
520,100.00

54,000.00 -94.44 %
100.00 2,400.00 %
54,100.00

3,000.00
2,500.00
5,500.00

0.00 %

-40.00
-2.61
183.69
-50.00
0.00
-4.34
-90.00
-75.00
-4.76

100.00
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

300,000.00
11,200,000.00
2,000,000.00
250,000.00
0.00
7,500,000.00
100.00
150,000.00
100,000.00

3,000,000.00

20.00 %

3,600,000.00

100.00
1,000.00
24,752,100.00

-100.00 %
-100.00 %

0.00
0.00
25,100,100.00

วนที่พมพ : 17/9/2562 13:56:46

น : 3/3

ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ที่แล
ภ ร จถ ยโ น ล ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

15,874,916.00

32,508,624.00

32,061,875.00

35,000,000.00

15,874,916.00
43,248,164.82

32,508,624.00
61,668,014.36

32,061,875.00
64,653,738.31

35,000,000.00
62,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
1.43 %

ปี 2563
35,500,000.00
35,500,000.00
62,500,000.00

วนที่พมพ : 17/9/2562 13:57:26

น : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บลบ นโต

ภ ม พชรบรณ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

วด พชรบรณ

62,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

1,150,000 บาท

นวน

485,000 บ ท

นวน

10,000 บ ท

นวน

5,000 บ ท

นวน

650,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

224,200 บาท

ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต ร ย ร

นวน

2,500 บ ท

นวน

100 บ ท

นวน

200,000 บ ท

นวน

500 บ ท

นวน

3,000 บ ท

นวน

4,000 บ ท

ภ ษีที่ดนแล ่ ปล ร
ปร ม ณ รไว
ร รว ที่ดนแล ่ ร
รบร ร วน
ต บลบ นโต ต มพร ร ชบญญตภ ษีที่ดนแล ่ ปล ร พ.ศ.2562
ภ ษีโร ร นแล ที่ดน
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดน ย ว ดม

ภ ษีบ ร ท ที่
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดน ย ว ดม

ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไวม

ปร ม ณ รไวม

ว ปที่ผ นม น่

ดว

ว ปที่ผ นม น่

ด ็บไดม

ดว

ด ็บไดม

ว ดม

ว ดม

ธรรม นียม ี่ยว บใบ นญ ต รพนน
ปร ม ณ รไว ท บปผ นม น่

ดว

ด ็บได ท ดม

ธรรม นียม ็บแล นมลฝ ย
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดน ย ว ดม

ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ธรรม นียม ี่ยว บ รปร
ต รบ ป็นร ย รใ ม ดว

บ

ดว

ด ็บไดน ย ว ดม

รน มน ช พล

ด ็บได 3,000 บ ท

ธรรม นียม ่น ๆ
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดน ย ว ดม
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ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ
ปร ม ณ รไว ท บปผ นม น่
ใบ นญ ตปร

บ ร

รบ

ดว
ดว

ภพ

ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดม

ด บีย
ร ยได

ดว
ดว

ยแบบแปลน
ดว

ว ปที่ผ นม น่

ดว

ด ็บไดม

520,100 บาท

นวน

520,000 บ ท

นวน

100 บ ท

รวม

5,500 บาท

นวน

3,000 บ ท

นวน

2,500 บ ท

รวม

100 บาท

นวน

100 บ ท

ว ดม

หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รไว ท บปที่ผ นม น่

รวม

ด ็บไดน ย ว ดม

ร ยได บ็ด ตล็ด ่นๆ
ปร ม ณ รไวม

4,000 บ ท

ด ็บได ท ดม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

นวน

ด ็บไดน ย ว ดม

ทรพย น ่น ๆ

ปร ม ณ รไว ท บปที่ผ นม น่

10,000 บ ท

ว ดม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

นวน

ด ็บไดน ย ว ดม

ใบ นญ ต ่นๆ
ปร ม ณ รไวม

100 บ ท

ด ็บได ท ดม

รที่ ป็น นตร ยต

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่

นวน

ดว

ด ็บได ท ดม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล

ธรรม นียมรถยนตแล ล ล่ น

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม
ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ.

ดว

ดว

ว ปที่ผ นม น่

ดว

นวน

300,000 บ ท

นวน

11,200,000 บ ท

นวน

2,000,000 บ ท

ไดรบ ร ด รรน ย

ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ปร ม ณ รไว
ดม

25,100,100 บาท

ไดรบ ร ด รรน ย

นดแผน

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม

รวม

ไดรบ ร ด รรม

ว
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ภ ษีธร ฉพ
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม

ดว

ภ

ลว แล

ดว

ดว

ว ปที่ผ นม น่

ดว

100 บ ท

นวน

150,000 บ ท

นวน

100,000 บ ท

นวน

3,600,000 บ ท

ไดรบ ร ด รรน ย

ธรรม นียม ดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ยที่ดน
ปร ม ณ รไวม
ดม

นวน

ไดรบ ร ด รรน ย

ลว ปิโตร ลียม

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม

7,500,000 บ ท

ไดรบ ร ด รรน ย

ลว แร

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม
ภ

ดว

นวน
ไดรบ ร ด รรน ย

ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม

ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม
ภ

ดว

250,000 บ ท

ไดรบ ร ด รรน ย

ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไวน ย ว ปที่ผ นม น่
ว ดม

นวน

ไดรบ ร ด รรม

ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
น ด นนท่วไป
ล ท

รบด นน รต ม น

ปร ม ณ รไวม
ปที่ผ นม

ว ปที่ผ นม น่

น ที่แล ภ ร ถ ยโ น
ดว

ไดรบ ร ด รรม

ว

รวม

35,500,000 บาท

นวน

35,500,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

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

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

0

0

0

45,600

-5.7 %

43,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

0

0

0

45,600

-5.7 %

43,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

0

0

0

90,720

10.23 %

100,000

405,100

2,025,500

1,172,134

2,500,000

-2.4 %

2,440,000

405,100

2,025,500

1,172,134

2,800,750

293,001

2,221,033.87

1,402,320

3,600,000

5.56 %

3,800,000

3,000

30,000

27,000

104,000

0 %

104,000

10,000

175,000

105,000

210,000

0 %

210,000

0

0

0

42,000

0 %

42,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,146,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
เงินวิทยฐานะ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจ้างลกจ้างประจา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

21,940

121,860

76,860

200,000

0 %

200,000

4,000

10,990

3,810

18,000

-16.67 %

15,000

374,430

1,665,238

985,140

2,800,000

0 %

2,800,000

39,000

166,536

91,740

800,000

-87.5 %

100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

1,870

30,300

8,100

80,000

0 %

80,000

1,870

30,300

8,100

431,612

123,900

820,999

526,227

0

0 %

0

0

0

0

1,400,000

0 %

1,400,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,025,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน คาใช้จายใน
การเลือกตั้ง ฯลฯ

0

0

0

0

100 %

200,000

- คาใช้จายโครงการ Big Cleaning Day
ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

20,000

- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง มาชิก
ภาองคการบริ าร วนตาบล นายก
องคการบริ าร วนตาบล

0

0

0

0

100 %

430,000

- คาใช้จายในการดาเนินการโครงการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของ อบต.

0

0

0

0

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- คาใช้จายในการดาเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงวัน ยุดเทศกาล
ตาบลบ้านโตก

0

0

0

0

100 %

60,000

- คาใช้จายในการ ารวจความพึงพอใจของ
ผ้รับบริการเพื่อประเมินประ ิทธิภาพและ
ประ ิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกา นด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

0

0

0

0

100 %

20,000

คาใช้จายโครงการ Big Cleaning Day
ประจาป 2562

0

0

0

30,000

-100 %

0

คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงวัน ยุดเทศกาลตาบลบ้าน
โตก

0

0

18,532

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง มาชิก ภา
องคการบริ าร วนตาบล นายกองคการ
บริ าร วนตาบล

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาใช้จายในการจัดทารายงานผลการดาเนิน
งานของ อบต.

0

49,999

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการแขงขันกีฬา
เพื่อเ ริม ร้างความ ัมพันธอันดี ภายใน
องคการบริ าร วนตาบล

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการจัดเก็บ
ข้อมลพื้นฐานขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0

0

0

10,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการดาเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงวัน ยุดเทศกาล
ตาบลบ้านโตก

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการที่ทางานนา
อยนาทางานเพื่อพัฒนา ถานที่ ทางานใ ้
Clean & Green

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการศนยถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ งเ ริม
คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการกระทา
ผิดจริยธรรม

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการเ ริม ร้าง
ความซื่อ ัตย ุจริต และปลกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการตอต้านการทุจริต

0

0

0

20,000

-100 %

0

คาใช้จายในการตั้งจุดบริการประชาชน
ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนใน
ชวงวัน ยุดเทศกาลที่มีวัน ยุดติดตอกัน
ลายวัน

0

35,829

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน คาใช้จาย ใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
ัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน คา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

0

ปี 2561

0

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

200,000

-100 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน คาใช้จาย
ในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
ัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
นามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ย
เลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือเงินรางวัล
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน ฯลฯ

ปี 2560

0

ประมาณการ
ปี 2561

160,352

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน คาใช้จายใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
ัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน คา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

0

ปี 2561

0

ปี 2562

126,590

ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน คาใช้จายใน
การแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
ัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
ฯลฯ

23,724

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการ ารวจความพึงพอใจของผ้
รับบริการเพื่อประเมินประ ิทธิภาพและ
ประ ิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกา นด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

0

0

0

20,000

-100 %

0

คาใช้จายในดาเนินการโครงการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของ อบต.

0

0

0

20,000

-100 %

0

34,943

0

0

0

0 %

0

21,126

0

11,471

250,000

-20 %

200,000

203,693

1,067,179

682,820

2,110,000

โครงการทาความ ะอาดครั้งใ ญ (Big
Cleaning Day)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,370,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

0

76,035

7,374.7

150,000

60 %

240,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

0

0

0

40,000

-25 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

2,127

7,607

3,494

30,000

66.67 %

50,000

คาอา ารเ ริม (นม)

0

1,301,652.8

632,879.7

2,700,000

-7.41 %

2,500,000

12,600

0

0

0

0 %

0

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

2,260

0

180,000

0 %

180,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

201,521

96,268.26

1,000,000

0 %

1,000,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

98,670

0

230,000

0 %

230,000

วั ดุการเกษตร

0

2,870

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

1,720

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุกีฬา

0

0

0

50,000

-80 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

42,837

0

105,250

-4.99 %

100,000

วั ดุการศึกษา

0

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

50,000

-60 %

20,000

240,081.78

0

0

230,000

-4.35 %

220,000

254,808.78

1,735,172.8

740,016.66

4,875,250

75,965.01

360,230.79

199,096.96

750,000

0 %

750,000

452.61

3,855.21

1,896.04

12,000

0 %

12,000

คาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

4,680,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการโทรศัพท
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบริการไปรษณีย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

7,472

7,250

40,000

0 %

40,000

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

รวมงบดาเนินงาน

551,020.4

3,286,931.5

1,685,136.16

8,338,862

9,007,000

0

0

0

35,000

-100 %

0

0

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

0

9,200

-100 %

0

0

0

0

4,000

-100 %

0

- เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

0

0

0

0

100 %

106,600

- ต้เก็บเอก ารแบบ ง

0

0

0

0

100 %

11,000

เก้าอี้ทางาน า รับผ้บริ าร

0

9,500

0

0

0 %

0

เก้าอี้ านักงาน

0

28,000

0

0

0 %

0

เครื่องฉีดน้าแรงดัน ง

0

12,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

0

80,000

0

0

0 %

0

ชั้นเก็บของเอนกประ งค

0

3,300

0

0

0 %

0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- เก้าอี้ านักงาน
- ต้เก็บเอก าร
- ถังเก็บน้า
- ที่วางถังน้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

0

50,000

0

0

0 %

0

ต้เก็บเอก าร

0

9,000

0

0

0 %

0

โตะทางาน า รับผ้บริ าร

0

28,900

0

0

0 %

0

โตะเอนกประ งค

0

30,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

118,000

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

15,000

0

0

0 %

0

- 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

0

0

0

6,500

-100 %

0

0

0

0

4,300

-100 %

0

ครุภัณฑการเกษตร
- เครื่องพน มอกควัน
ครุภัณฑกอ ร้าง
- ปัมน้าอัตโนมัติ
เครื่องเชื่อมโล ะ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
- ต้น้าดื่ม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (Ink Tank Printer)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0

0

0

17,000

0 %

17,000

- อุปกรณ า รับจัดเก็บข้อมลแบบภายนอก

0

0

0

0

100 %

10,000

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0

0

0

0

100 %

1,400

อุปกรณกระจาย ัญญาณไร้ าย(Access
Point) แบบที่ 1

0

0

0

17,100

-100 %

0

0

323,014.25

2,080

0

0 %

0

- คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0

0

0

250,000

-100 %

0

- คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

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

0

20,000

10,000

0

0 %

0

- อุด นุนองคการบริ าร วนตาบล ะเดียง

0

0

0

15,000

-100 %

0

- อุด นุนองคการบริ าร วนตาบล ะเดียง

0

0

0

0

100 %

15,000

0

2,165,000

1,051,020

0

0 %

0

- อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
เพชรบรณ

0

0

0

10,000

-100 %

0

- อุด นุนโรงเรียนในตาบลบ้านโตก
(อา ารกลางวัน)

0

0

0

2,300,000

-100 %

0

- อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

10,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- อุด นุนโรงเรียนในตาบลบ้านโตก
(อา ารกลางวัน)

0

0

0

0

100 %

2,300,000

- อุด นุนศนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเ พติดอาเภอเมืองเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

- อุด นุนศนยอานวยการปองกันและปราบ
ปรามยาเ พติดจัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

35,000

- อุด นุนศนยอานวยการปองกันและปราบ
ปรามยาเ พติดจัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

35,000

-100 %

0

0

45,000

0

0

0 %

0

- อุด นุนการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

260,000

-100 %

0

- อุด นุนการบริการด้าน าธารณ ุข (อ
ม.)

0

0

0

97,500

-100 %

0

- อุด นุนการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

260,000

- อุด นุนการบริการด้าน าธารณ ุข (อ
ม.)

0

0

0

0

100 %

97,500

0

10,000

0

0

0 %

0

0

0

0

10,000

-100 %

0

- อุด นุนศนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเ พติดอาเภอเมืองเพชรบรณ

เงินอุด นุนเอกชน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
- อุด นุน านักงานเ ลากาชาดจัง วัด
เพชรบรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- อุด นุน านักงานเ ลากาชาดจัง วัด
เพชรบรณ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0

0

0

0

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

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

เงินประจาตาแ นง

7,000

35,000

21,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจา

36,380

204,880

129,000

290,000

3.45 %

300,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

38,120

182,400

138,900

380,000

2.63 %

390,000

6,000

38,000

21,000

85,000

0 %

85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

280,000

42.86 %

400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

30,000

0 %

30,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

30,000

15,000

45,000

11.11 %

50,000

4,948.5

10,538.5

4,600

60,000

0 %

60,000

4,948.5

40,538.5

19,600

415,000

0

15,108

6,000

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

576

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

540,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายโครงการ ารวจและจัดทาบัญชี
รายการที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง พ.ศ
.2562
- คาใช้จายโครงการองคการบริ าร วน
ตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561
- คาใช้จายโครงการองคการบริ าร วน
ตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- คาใช้จายในการจัดงานจัดนิทรรศการ
ประกวดแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
ัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน คา
ใช้จายในการเลือกตั้ง ฯลฯ

0

0

0

0

100 %

150,000

- คาใช้จายโครงการองคการบริ าร วน
ตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0

0

0

30,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน และประชาชน คาใช้
จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
นามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยง
พยาน คาของรางวัล รือเงินรางวัล คา
พวง มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

0

ปี 2561

0

ปี 2562

36,292

ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชน และประชาชน คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวง มาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

0

ปี 2561

0

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

150,000

-100 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชน และประชาชน คาใช้จายในการฝึก
อบรมและ ัมมนา คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
ฯลฯ

ปี 2560

0

ประมาณการ
ปี 2561

80,238

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2563

0

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 21/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง การ
จัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน และประชาชน คาใช้
จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
นามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยง
พยาน คาของรางวัล รือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

54,208

0

0

0

0 %

0

7,500

0

0

100,000

-50 %

50,000

61,708

95,346

42,868

330,000

วั ดุ านักงาน

0

31,420

26,427

120,000

25 %

150,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

40,000

-25 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

17,300

75.1

100,000

-50 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

14,000

14,000

120,000

0 %

120,000

รวมค่าวัสดุ

0

62,720

40,502.1

380,000

350,000

รวมงบดาเนินงาน

66,656.5

198,604.5

102,970.1

1,125,000

1,260,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

370,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- เก้าอี้ านักงาน
- ต้เก็บเอก าร
- โตะทางาน
- เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

0

0

0

3,500

-100 %

0

0

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

0

6,500

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

53,300

0

10,000

0

0

0 %

0

0

0

0

38,600

-100 %

0

0

0

0

6,500

-100 %

0

0

0

0

51,000

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องเ ียงเคลื่อนที่ แบบลากจง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- กล้องถายภาพระบบดิจิตอล
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
- ต้น้าดื่ม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

4,300

-100 %

0

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 %

22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบ 2

0

0

0

0

100 %

30,000

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0

0

0

0

100 %

700

0

11,550

0

0

0 %

0

- คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0

0

0

70,000

-100 %

0

- คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

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

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนปองกันอัคคีภัย
ประจาป 2563
โครงการซักซ้อมแผนปองกันอัคคีภัย
โครงการอบรมการใช้อุปกรณกู้ชีพแกเด็ก
นักเรียนและเยาวชน ประจาป 2563
โครงการอบรมการใช้อุปกรณก้ชีพแกเด็ก
นักเรียนและเยาวชน
โครงการอบรมการปองกันบรรเทา าธารณ
ภัย ประจาป 2563
โครงการอบรมการปองกันบรรเทา าธารณ
ภัย

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

150,000

-100 %

0

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 25/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอบรมใ ้ความรู้การปองกันภัยทาง
ถนน ประจาป 2563

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การปองกันภัยทาง
ถนน

0

0

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

200,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

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
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการดแลปองกันและ งเ ริม ุขภาพ
เด็กปฐมวัย

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการวันแมศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านโตก

0

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริม ุขภาพ นน้อยมือ ะอาด
ฟัน วย

0

0

0

5,000

-100 %

0

0

205,200

0

0

100 %

231,900

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

0

224,400

-100 %

0

-โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

84,000

0

0 %

0

0

205,200

84,000

244,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

รวมค่าใช้สอย

231,900
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

0

7,660

3,430

45,000

-22.22 %

35,000

รวมค่าวัสดุ

0

7,660

3,430

45,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

0

212,860

87,430

289,400

266,900

0

0

0

9,900

-100 %

0

0

0

0

5,500

-100 %

0

0

0

0

11,000

-100 %

0

0

0

0

19,000

-100 %

0

0

0

0

5,500

-100 %

0

0

0

0

9,200

-100 %

0

0

0

0

4,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

3,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- ชั้นวาง นัง ือ
- ชั้นวางเอนกประ งค
- ต้เก็บเอก าร
- ต้ไม้อัดทา ีน้ามัน ลับ ี
- ต้อลมิเนียม
- ถังเก็บน้า
- ที่วางถังน้า
- เก้าอี้ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- โตะคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

5,000

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0

0

0

0

100 %

17,000

- เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (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

โครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือด
ออก

0

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือด
ออก ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า
ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

20,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย พลเอก ญิง พลเรือเอก
ญิง พลอากาศเอก ญิง มเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
พิษ นัขบ้า ตามพระปณธานศ.ดร. มเด็จ
พระเจ้าลกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

0

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

65,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

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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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ งอายุ ประจาป
2563

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

40,000

40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

40,000

40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

40,000

40,000

โครงการเยี่ยมบ้านผ้ งอายุ
โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกา และคนไร้ที่พึ่ง
ประจาป 2563
โครงการ งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผ้ด้อยโอกา และคนไร้ที่พึ่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

366,833.83

980,160

615,120

1,800,000

11.11 %

2,000,000

967.74

0

0

20,000

0 %

20,000

เงินประจาตาแ นง

7,000

35,000

21,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจา

28,620

164,640

103,620

230,000

8.7 %

250,000

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 (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

12,510

8,200

60,000

0 %

60,000

0

12,510

8,200

324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

550,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

1,530

2,420

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

50,000

-100 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจายเป็น
คาถายเอก าร คาเย็บ นัง ือ รือเข้าปก
นัง ือ คาซักฟอก คากาจัด ิ่งปฏิกล
ฯลฯ

0

0

0

0

100 %

50,000

0

2,700

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ
ประกวดแขงขัน คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน คาใช้
จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้ นามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ย
เลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือเงินรางวัล
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน ฯลฯ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ
ประกวดแขงขัน คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชนคาใช้
จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน การใช้ นามบิน คา
ลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2560

0

ปี 2561

0

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

100,000

-100 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและเยาวชน คาใช้จายในการ ฝึก
อบรมและ ัมมนา คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาเลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้ คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
คาใช้จายในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 2565)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

100,000

-20 %

80,000

0

4,230

2,420

250,000

วั ดุ านักงาน

0

27,474

0

120,000

25 %

150,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

0

55,475

93,755

400,000

-25 %

300,000

วั ดุกอ ร้าง

0

61,765

2,500

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

44,938

34,730

13,620

240,000

-48.99 %

122,420

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

2,016

50,000

0 %

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

230,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0

0

0

120,000

120,000

รวมค่าวัสดุ

44,938

179,444

111,891

1,030,000

842,420

รวมงบดาเนินงาน

44,938

196,184

122,511

1,604,000

1,622,420

0

0

0

17,500

-100 %

0

0

0

0

11,000

-100 %

0

0

0

0

1,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

931,000

- เครื่องทด อบความข้นเ ลวของคอนกรีต

0

0

0

0

100 %

8,000

- ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต

0

0

0

0

100 %

25,000

0

0

60,000

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- เก้าอี้ านักงาน
- ต้เก็บเอก าร
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
- รถบรรทุก (ดีเซล)
รถนั่ง วนกลาง
ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
-คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุ ระบบ VHF /
FM จานวน 5 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
-คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จานวน 2 ตัว

0

0

28,000

0

0 %

0

0

0

0

100,000

-100 %

0

0

100,000

0

0

0 %

0

- กล้องระดับ

0

0

34,000

0

0 %

0

ล้อวัดระยะทาง จานวน 2 ตัว

0

16,000

0

0

0 %

0

0

0

0

17,000

-100 %

0

- เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0

0

0

0

100 %

700

0

61,980

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

50,000

ครุภัณฑกีฬา
- เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกาลังกายพร้อมแทนคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ
ครุภัณฑ ารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

70,000

0

177,980

122,000

220,800

- 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

0

490,765.13

0

0

0 %

0

0

0

0

860,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

ปี 2563
0
1,014,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ (ถนน ายนาดง) มที่4 บ้าน
โตกใต้ ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ ( ายนางเม้า จันทรอิฐ) มที่ 8
บ้าน ะแกงาม ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

467,000

-100 %

0

0

0

0

250,000

-100 %

0

- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ ( ายบ้านชาเรียง - บ้านวังจาน)
มที่ 9 บ้านวังจาน ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

692,000

-100 %

0

- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ ( ายบ้านพันธุม้า - บ้านน้าจาง)
มที่ 13 บ้านพันธุม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

600,000

-100 %

0

- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ ( ายนาดง) มที่ 3บ้าน ัวนา
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 39/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัด
เพชรบรณ ตามโครงการขยายเขตไฟฟา
าธารณะ ( ายคลองวัง ัน) มที่ 6 บ้าน
ทุงแค ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

1,270,000

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

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

118,216

0

0

0 %

0

-100 %

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปองกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
ประจาป 2563
โครงการปองกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
โครงการปองกันและแก้ไขปัญ า ิ่งแวด
ล้อมในชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ร้างวินัย
จราจร

0

0

23,776

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชนตาบลบ้านโตก ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับการจัด
ทาดอกไม้จันทร

0

37,141

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมกิจกรรมผ้ งอายุ ประจาป
2563

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรม งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชนตาบลบ้านโตก

โครงการ งเ ริมกิจกรรมผ้ งอายุ
โครงการ งเ ริมและพัฒนา ตรี ประจาป
2563
โครงการ งเ ริมและพัฒนา ตรี
โครงการใ ้ความรู้การดุแล ุขภาพผู้ งอายุ
ประจาป 2563
โครงการใ ้ความร้การดแล ุขภาพผ้ งอายุ
โครงการใ ้ความรู้การลดและการคัดแยก
ขยะ ประจาป 2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการใ ้ความร้การลดและการคัดแยก
ขยะ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

0

0

0

31,032

0

รวมค่าใช้สอย

0

155,357

23,776

243,032

180,000

รวมงบดาเนินงาน

0

155,357

23,776

243,032

180,000

- อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
เพชรบรณ เพื่อดาเนินการโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญ ายาเ พติด (กิจกรรมบาบัด
ฟื้นฟผ้ติดยาเ พติด)

0

0

0

65,000

-100 %

0

- อุด นุน นวย งเ ริมการควบคุมไฟป่า
เพชรบรณ เพื่อดาเนินการตามภารกิจถาย
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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬา ัมพันธภายในและ
ภายนอกตาบล ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

50,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

50,000

30,000

0

15,000

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

โครงการแขงขันกีฬา ัมพันธภายในและ
ภายนอกตาบล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- โครงการถวายพระพรวันพอ

166,600

0

0

0

0 %

0

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิ
ราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอย ัว ประจาป
2563

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ุทิดาพัชร ุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
ลวง ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระเจ้าอย
ัว ม าวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการถวายพระพรเนื่องในวันแมแ ง
ชาติ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการรวมกิจกรรมและศึกษาดงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราช
ประเพณีของ มเด็จพระเจ้าอย ัวม าวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกร

0

0

0

37,856

-100 %

0

โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา

0

576

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ
โครงการวัน งกรานตและวันผ้ งอายุตาบล
บ้านโตก ประจาป 2563
โครงการวัน งกรานตและวันผ้ งอายุตาบล
บ้านโตก

โครงการ งเ ริมประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา
โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง
ประจาปงบประมาณ 2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

0

0

0

10,000

0

รวมค่าใช้สอย

166,600

576

0

117,856

120,000

รวมงบดาเนินงาน

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

คากอ ร้างโครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายในองคการบริ าร วนตาบล
บ้านโตก และลานเอนกประ งค มที่ 13
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ตามแบบองคการ
บริ าร วนตาบลกา นด

0

0

0

1,550,000

-100 %

0

คากอ ร้างโครงการกอ ร้างรั้วอาคารที่ทา
การองคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก ม
ที่ 13 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาด
ความยาว 132.00 เมตร ง 2.00 เมตร
ตามแบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

0

0

0

1,150,000

-100 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คากอ ร้างโครงการตอเติมศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มที่ 13 ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ตาม
แบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

0

0

0

325,000

-100 %

0

คากอ ร้างโครงการวางทอจายน้าประปา
ภายในองคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก
มที่ 13 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาดเ ้นผา
ศนยกลาง 2 " ตามแบบองคการบริ าร
วนตาบลกา นด

0

0

0

150,000

-100 %

0

0

0

326,500

0

0 %

0

0

0

55,600

0

0 %

0

คาโครงการกอ ร้างรั้วองคการบริ าร วน
ตาบลบ้านโตก มที่ 13 บ้านพันธุม้า
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 84.00 เมตร ง 2.00
เมตร ขนาดตามแบบองคการบริ าร วน
ตาบลกา นด
คาโครงการกอ ร้างเ าธงศนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก มที่
13 บ้านพันธุม้า ตาบล บ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาด
ตามแบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 47/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาโครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน ( าย
บ้านดงพญาราช) มที่ 6 บ้านทุงแค
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 550.00 เมตร ปริมาตร ิน
คลุก 352.00 ตัน พร้อมเกลี่ยแตง

95,800

0

0

0

0 %

0

คาโครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน ( าย
บ้านโตกกลาง - บ้านโตกใต้) มที่ 2
บ้านโตกกลาง ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว
285.00 เมตร ปริมาตร ินคลุก 182.40
ตัน พร้อมเกลี่ยแตง

50,900

0

0

0

0 %

0

คาโครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน ( าย
บ้านโนนโก - บ้าน ันตาเพีย) มที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร ปริมาตร
ินคลุก 342.40 ตัน พร้อมเกลี่ยแตง

100,000

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาโครงการลง ินคลุกซอมแซมไ ลถนน
ภายใน มบ้าน ( ายบ้าน ัวนา - บ้าน
ะแกงาม) มที่ 3 บ้าน ัวนา ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร ยาว 1,170.00 เมตร นาเฉลี่ย
0.20 เมตร รือปริมาตร ินคลุกไมน้อย
กวา 351.00 ตัน ขนาดตามแบบองคการ
บริ าร วนตาบลกา นด

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

99,000

0

0 %

0

คาโครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอย
บ้านพี้ 16) มที่ 7 บ้านพี้ ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ เมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 298.00 เมตร ปริมาตร ินผุ
239.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแตง

23,300

0

0

0

0 %

0

คาโครงการลง ินผุซอมแซมถนน ( าย
คลองวัง ัน) มที่ 6 บ้านทุงแค ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
900.00 เมตร ปริมาตร ินผุ 900.00
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแตง

100,000

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาโครงการลง ินผุซอมแซมถนน ( าย
นายเ วียง) มที่ 8 บ้าน ะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
540.00 เมตร ปริมาตร ินผุ 540.00
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแตง

71,000

0

0

0

0 %

0

คาโครงการลง ินผุซอมแซมถนน ( าย
พนานิคม 4) มที่ 10 บ้านพนานิคม
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,090.00 เมตร ปริมาตร ินผุ
872.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแตง

100,000

0

0

0

0 %

0

0

132,500

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

495,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยข้างวัดอินทรเจริญ) มที่ 4 บ้าน
โตกใต้ ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร นา
0.15 เมตร รือพื้นที่ไมน้อย
กวา 270.00 ตารางเมตร ไมมีไ ลถนน
พร้อมปายโครงการ ตามแบบองคการ
บริ าร วนตาบลกา นด
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยคลองวัง ัน) มที่ 6 บ้านทุงแค
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนางกด) มที่ 7 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

83,600

0

47,400

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนางแบงค) มที่ 4 บ้านโตกใต้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

259,600

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนายดง) มที่ 12 บ้านโนนโก
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

165,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนายบัวลือ) มที่ 11 บ้านกกนอง
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณู
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

169,950

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนางเชื่อม) มที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 32.00 เมตร นา 0.15 เมตร
รือพื้นที่ไมน้อยกวา
96.00 ตารางเมตร ไมมีไ ลถนน ตาม
แบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยพนานิคม 4) มที่ 10 บ้านพนา
นิคม ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

440,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยยายใบแบงค) มที่ 1 บ้านโตก
เ นือ ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ จานวน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
26.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไมน้อยกวา 78.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
15.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไมน้อยกวา 60.00 ตารางเมตร
ไมมีไ ลถนน ตามแบบองคการบริ าร วน
ตาบลกา นด

0

69,700

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยแรงงาน) มที่ 6 บ้านทุงแค ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
145.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไมน้อยกวา
580.00 ตารางเมตร ไมมีไ ลถนน พร้อม
ปายโครงการ ตามแบบองคการบริ าร วน
ตาบลกา นด

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

295,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอย ลังประปา ซอย 1) มที่ 13
บ้านพันธุม้า ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

48,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอย ลังประปา ซอย 2) มที่ 13
บ้านพันธุม้า ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

324,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( ายเจริญ ุข) มที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

391,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( ายนายแ ลม) มที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

237,600

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( ายบ้านโนนโก - บ้านพันธุม้า) มที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

396,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( าย นามเปา) มที่ 10 บ้านพนานิคม
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 185.00 เมตร นา 0.15 เมตร
รือพื้นที่ไมน้อยกวา
925.00 ตารางเมตร ลง ินคลุกไ ลถนน
ตาม ภาพ พร้อมปายโครงการ ตามแบบ
องคการบริ าร วนตาบลกา นด

0

500,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( าย ายฝน) มที่ 3 บ้าน ัวนา ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

877,250

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( าย นองปลิง) มที่ 9 บ้านวังจาน
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

387,750
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยนายบุญเยือน) มที่ 1 บ้านโตกเ นือ
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 63.00 เมตร นา 0.15 เมตร
รือพื้นที่ไม
น้อยกวา 189.00 ตารางเมตร ไมมีไ ล
ถนน ตามแบบองคการบริ าร วนตาบล
กา นด

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

96,000

0

0

0 %

0

0

44,990

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินผุ (ซอยเกลียว
แ ลม) มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

130,000

โครงการกอ ร้างถนน ินผุ (ซอยโชคชัย)
มที่ 3 บ้าน ัวนา ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

180,000

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก (ซอย าย
พันธุม้า) มที่ 2 บ้านโตกกลาง ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
110.00 เมตร ตามแบบองคการบริ าร
วนตาบลกา นด
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนน นิ ผุ (ซอยนายชาติ)
มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการกอ ร้างทอระบายน้าคอนกรีตลอด
ถนน ายบ้านนายแ ลม มที่ 5 บ้านพี้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

53,000

โครงการกอ ร้างรั้วรอบองคการบริ าร วน
ตาบลบ้านโตก มที่ 13 บ้านพันธุม้า
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดตามแบบองคการ
บริ าร วนตาบลกา นด

0

398,500

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ( ายบ้าน
โตก - บ้านทุงแค) มที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร
พร้อมฝาปดรางระบายน้า
และปายโครงการ ตามแบบองคการบริ าร
วนตาบลกา นด

0

234,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก (ซอยดวงดี) มที่ 5 บ้านพี้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

155,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ( ายมิตซ) มที่ 7 บ้านพี้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

392,000

-โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก (เลียบถนน ายบ้านโตก - บ้าน
ทุงแค) มที่ 1 บ้านโตกเ นือ ตาบลบ้านโต
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

490,000

โครงการกอ ร้างโรงจอดรถดับเพลิง
องคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก มที่ 13
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

201,000

-100 %

0

0

16,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

178,200

โครงการขยายเขตน้าประปา (ซอยนายตุ)
มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ
ขนาดเ ้นผาศนยกลาง 2" ความยาวตาม
แบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
( ายบ้านโนน วรรค) มที่ 5 บ้านพี้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการขยายถนน นิ ผุ (ซอยนพดล) มที่
8 บ้าน ะแกงาม ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

30,240

โครงการขยายถนน ินผุ ( ายนางเม้า
จันทรอิฐ) มที่ 8 บ้าน ะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

37,630

0

168,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

82,000

โครงการขุดลอกคลองทุงแค มที่ 6 บ้าน
ทุงแค ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ขนาดกว้าง
เดิมเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 530.00
เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
ขุดลอกใ มใ ้ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00
เมตร ยาว 530.00 เมตร
ขุดลอกใ มลึก 1.50 เมตร รวมความลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร
พร้อมปายโครงการ ตามแบบองคการ
บริ าร วนตาบลกา นด
โครงการตอความยาวทอเ ลี่ยมคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ายบ้านโนน วรรค (บริเวณ
บ้านนาย าญ เกณฑศึก) มที่ 5 บ้านพี้
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการตอเติมอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบลบ้านโตก มที่
13 บ้านพันธุม้า ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ ตาม
แบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

185,000

0

0

0 %

0

โครงการถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ( ายโรง
ีนายต้อย) มที่ 4 บ้านโตกใต้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

486,400

โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน (ซอย
นายรัตน) มที่ 10 บ้านพนานิคม
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

252,000

โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน (ซอย
นาย ลี) มที่ 9 บ้านวังจาน ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบุรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

56,380
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน (ซอยผ้
ใ ญตาย) มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ จานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
20.00 เมตร นาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รือปริมาตร ุนคลุก 9.00 ตัน
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
440.00 เมตร นา 0.10 เมตร รือ
ปริมาตร ินคลุก 264.00 ตัน

0

78,000

0

0

0 %

0

โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน (ซอย
นองคล้า) มที่ 9 บ้านวังจาน ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

45,360

โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน ( าย
ประปา มบ้าน) มที่ 7 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

91,980

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 60/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน ( ายโรง
ีนายต้อย) มที่ 4 บ้านโตกใต้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จานวน
2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
725.00 เมตร นาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รือปริมาตร ินคลุก 381.00 ตัน
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
325.00 เมตร นาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รือปริมาตร ินคลุก 147.00 ตัน
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ พร้อมปายโครงการ
ตามแบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

ปี 2560

0

ประมาณการ
ปี 2561

151,000

ปี 2562

0

ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2563

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการลง ินคลุกซอมแซมถนน มที่ 1
บ้านโตกเ นือ ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัด เพชรบรณ
จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอยนาง ม มาย ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร นาเฉลี่ย
0.10 เมตร รือปริมาตร
คลุก 17.00 ตัน พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

11,000

0

0

0 %

0

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอย 12)
มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

8,690

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอยข้าง
บ้านตาจา) มที่ 13 บ้านพันธุม้า ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

8,400

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอยนางบัต
ิ) มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

11,760

จุดที่ 2 ซอยนางจันทรแดง ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร นาเฉลี่ย
0.10 เมตร รือปริมาตร ินคลุก
20.00 ตัน พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอยนาย
บุญยก) มที่ 13 บ้านพันธุม้า ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัดเพ
ชรบรณื

0

0

0

0

100 %

7,560

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอย
นายมงคลกิตติ) มที่ 8 บ้าน ะแกงาม
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

80,640

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอยนาย
ุข) มที่ 2 บ้านโตกกลาง ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

6,670

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอย าย
น้าผึ้ง) มที่ 11 บ้านกกนอง ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

73,500

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน (ซอย า
ยัณต ามัคคี) มที่ 8 บ้าน ะแกงาม
ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบรณ
จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

72,240

โครงการลง ินผุซอมแซมถนน ( ายเจริญ
ุขถึงนานายเฉลิม ใ ดี) มที่ 2 บ้าน
โตกกลาง ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

0

0

0

0

100 %

35,280
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการเ ริมถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ซอยลาใย) มที่ 5 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมืองเพชรบรณ จัง วัด
เพชรบรณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
97.50 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไมน้อยกวา 292.50 ตารางเมตร
ไมมีไ ลถนน พร้อมปายโครงการ ตาม
แบบองคการบริ าร วนตาบลกา นด

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

133,600

0

0

0 %

0

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

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงอาคาร
านักงานและอาคารเอนกประ งค มที่
13 บ้านพันธุม้า ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบรณ จัง วัดเพชรบรณ

แผนงานการเกษตร

ปี 2560

ประมาณการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปองกันแก้ไขปัญ าไฟป่าและ
มอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่
องคการบริ าร วนตาบลบ้านโตกและป่า
งวนแ งชาติ ประจาป 2562

0

0

0

35,000

-100 %

0

โครงการปองกันแก้ไขปัญ าและ มอกควัน
ตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการบริ าร
วนตาบลบ้านโตกและป่า งวนแ งชาติ
ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

35,000

โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้า
และการกาจัดน้าเ ีย ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

15,000

0

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้า
และการกาจัดน้าเ ีย

วันที่พิมพ : 17/9/2562 13:58:11

น้า : 65/66

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการรณรงคและปองกันการเผาป่า

0

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการรณรงคและปองกันการเผาป่า
ประจาป 2563

0

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

65,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

65,000

65,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

0

0

0

65,000

65,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

65,000

65,000

28,364

108,345

59,384

280,000

0 %

280,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

10,000

50 %

15,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

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

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

6,500

28,000

55,000

130,000

0 %

130,000

140,840

395,076.5

176,550

2,103,200

-80.51 %

410,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ารองจาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รายจายตามข้อผกพัน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

180,864

180,864

0

0 %

0

- รายจายเพื่อ นับ นุนกองทุน ลักประกัน
ุขภาพ

0

0

0

250,000

-100 %

0

- รายจายเพื่อ มทบกองทุน วั ดิการ
ชุมชน

0

0

0

30,000

-100 %

0

- รายจายเพื่อ นับ นุนกองทุน ลักประกัน
ุขภาพ

0

0

0

0

100 %

270,000

- รายจายเพื่อ มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0

0

0

0

100 %

30,000

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

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลบาน ต
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

22,715,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,417,000 บาท

รวม

3,146,000 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

520,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบลบาน
ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 37
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

43,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจาตา นงนาย ละรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบลบาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 38
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

43,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

2,440,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษนาย ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 39
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบลบาน
ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 76 ขอที่ 86
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประธาน ภา ฯ รองประธาน ภา ฯ ลขานุ าร
ภา ฯ ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบลบาน ต ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอ 40
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

7,271,000 บาท

จานวน

3,800,000 บาท

จานวน

104,000 บาท

- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
วนตาบล ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 65 ขอที่ 42
- ตั้งไว 54,000 บาท พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รับตา นงที่มี ตุพิ ศษ
ของพนั งาน วนตาบล ปนตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 65 ขอที่ 43
งินประจาตา นง
จานวน

210,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง/ งินคาตอบ ทนของพนั งาน วนตาบล ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 52
งินวิทยฐานะ
จานวน

42,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน
วนตาบล ได
- งิน ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
- งิน ดือน ัว นา านั ปลัด
- งิน ดือนนั จัด ารงานทั่วไป
- งิน ดือนนั ทรัพยา รบุคคล
- งิน ดือนนั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน
- งิน ดือนนิติ ร
- งิน ดือนนั พัฒนาชุมชน
- งิน ดือนนั วิชา ารศึ ษา
- งิน ดือน จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- งิน ดือนคร ละ งินปรับปรุง งิน ดือนคร
- งิน ดือน จาพนั งาน าธารณ ุข ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอ
ที่ 41
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะของคร ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 79 ขอที่ 105
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คาจางล จางประจา

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางของล จางประจา ละ งินปรับปรุงคาจางล จาง
ประจา ( งิน ดือนนั าร) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 53
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 54
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

2,800,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 55
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

100,000 บาท

รวม

9,007,000 บาท

รวม

1,025,000 บาท

จานวน

885,000 บาท

พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 67 ขอที่ 56
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาตอบ ทน จา นาที่ใน าร ลือ
ตั้ง คาตอบ ทน อปพร. งินรางวัล ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 59 ขอที่ 4
- ตั้งไว 785,000 บาท งินประ ยชนตอน ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 57
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนตอบ ทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือ
ปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุ ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561 - 2565) นาที่ 79 ขอที่ 106
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน
ตาบล ล จาง พนั งานจาง ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 58
คา ชาบาน
พื่อจาย ปน งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 64 ขอที่ 36
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ล จาง
ประจา ละนาย องค ารบริ าร วนตาบลบาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 59 ขอที่ 5
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ค่าใช้สอย

รวม

2,370,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา
าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย วนคา ชาบาน) คา
ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณา ละ ผย พรขาว
ทางวิทยุ ระ าย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา คาจาง มาบริ าร ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอ ปลง ครื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คาธรรม นียม รวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า าร
บารุงรั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า ละอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุป รณประปาซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปา ละติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมรวมถึง าร
ปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละอุป รณ
คาติดตั้ง ทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้ง ทรศัพท ย วนคาต าขา คา ครื่อง
ทรศัพทพวงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพทภายใน 2) คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอ
ที่ 6
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

- คา ารจัดงานนิทรรศ าร ประ วด ขงขัน คาใชจายใน าร ขงขัน ีฬานั
จานวน
รียน ยาวชน ละประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษคาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา บี้ย ลี้ยง
พยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
ละพวงมาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน คาธรรม นียมใน าร
รังวัดที่ดิน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น) พิธี ปิดอาคารตาง ๆ คาใชจายในพิธีทางศา นา รัฐ
พิธี ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 60 ขอที่ 7
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ปนคา ารจัดงานนิทรรศ าร ประ วด ขง
ขัน คาใชจายใน าร ขงขัน ีฬานั รียน ยาวชน ละประชาชน คาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชา
ที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษคาธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา บี้ย ลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัยชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน คาธรรม นียมใน ารรังวัด
ที่ดินคาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอที่ 8
- คาใชจาย ครง าร Big Cleaning Day ประจาปี 2563
จานวน
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจาย
ครง าร Big Cleaning Day ประจาปี 2563 ( ดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาไม วาด คาน้ามัน คาป้าย คาน้าดื่ม คาถุงขยะ ฯลฯ) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 66 ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 50

20,000 บาท
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- คาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

430,000 บาท

- คาใชจายใน ารดา นิน าร ครง ารจัดทารายงานผล ารดา นินงานของ อบต. จานวน

20,000 บาท

- ตั้งไว 430,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตาบล นาย องค ารบริ าร วนตาบล ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 66 ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอ 10

- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน าร ครง ารจัด
ทารายงานผล ารดา นินงานของ อบต.( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจัด
ทารายงานผล ารดา นินงานของ อบต. ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ.2562 มาตรา 66 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 60 ขอที่ 11
- คาใชจายใน ารดา นิน ครง ารจัดตั้งจุดบริ ารประชาชนในชวงวัน ยุด
ทศ าลตาบลบาน ต

จานวน

60,000 บาท

- คาใชจายใน าร ารวจความพึงพอใจของผรับบริ าร พื่อประ มินประ ิทธิภาพ จานวน
ละประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร พื่อ า นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ

20,000 บาท

- ตั้งไว 60,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารจัดตั้ง
จุดบริ ารประชาชนในชวงวัน ยุด ทศ าลตาบลบาน ต ( ดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาน้าดื่ม คาน้า ข็ง คาวั ดุ คาป้าย คาอา าร ฯลฯ) ปน
ไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 66 ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอที่ 18

- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ารวจความพึงพอใจ
ของผรับบริ าร พื่อประ มินประ ิทธิภาพ ละประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร
พื่อ า นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอที่ 9
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

4,680,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานได
ตามป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้งคา ิ่งของ ละคา รงงานใชจายจา คาใช
อย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น ปนผดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2.คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา คา
วั ดุ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอ
ที่ 12
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- ตั้งไว 120,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ครื่อง
คิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ รรไ รที่ ย็บ ระดาษ าอี้ ตรา
ยาง ตะ รงวา อ าร ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ
- ตั้งไว 120,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบน้ายาลบคาผิด ลวด
ย็บ ระดาษ ฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป าว น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอ
ที่ 13 , 14
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่องวัด ระ
ไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด
ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขาด ลอดฟลออ ร ซนซ บร
อร ฯลฯ
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ
ละอะไ ล ได ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอ
ที่ 91 , 92 , 93
วั ดุงานบานงานครัว
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาด วน้า จาน
รอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้า ข็ง ระติ น้ารอน ถัง
ฯลฯ
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได ผง
ซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม วาด ปรง ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด ระ
จา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61
นาที่ 15 , 16
คาอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปนคาอา าร ริม (นม) วั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได นม ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอที่ 44
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วั ดุ อ ราง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ไมตาง ๆ
คอน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อยขวาน บไ ไม ทปวัด
ระยะ ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทรายอิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปนขาว ฯลฯ
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ
ละอะไ ล ได ทอน้า ละอุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอ
ที่ 61 ละ นาที่ 68 ขอที่ 62 , 63
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได ไขควง ประ จ ม รง คีมล็อค ุญ จปา ตาย ุญ จ
ลื่อน ลอค ียร ล็อคคลัตซ ระจ คงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณไฟ
ระพริบ ฯลฯ
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได ยางรถ
ยนต น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล พลา ฯลฯ
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ
ละอะไ ล ชน บร บาะรถยนต ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถ
ยนต ครัช พวงมาลัย ายพาน มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอ
ที่ 20 , 21 , 22
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นประ ภท ิ้น ปลือง ได น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน าดน้ามัน ครื่อง
งุ ตม น้ามัน
จารบี ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 63 ขอ
ที่ 33
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จานวน

230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ปล าม
คนไข ครื่องนึ่ง ครื่องวัดน้าฝนถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องมือวิทยา
ศา ตร ฯลฯ
- ตั้งไว 180,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได
าลี ละ
ผาพัน ผล วชภัณฑ คมีภัณฑ อล อฮอร ออ ซิ จน น้ายาตาง ๆ
ลือด ายยาง ล ยาง ลอด ว ถุงมือ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอ
ที่ 47
วั ดุ าร ษตร
- ตั้งไว 5,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได คียง ปริง
ลอร จอบ จานพรวน ผานไถ คราด ครื่องดั มลง ฯลฯ
- ตั้งไว 5,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได ปุ๋ย ยา
ป้อง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตวอา าร ัตว พืช ละ ัตว วั ดุ พาะชา ผา
ใบ รือผาพลา ติ นา า ป้อง ัน พิษ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 55 ขอ
ที่ 1 , 2
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ขาตั้ง
ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลน ซม ระ ป๋าใ ใ ลองถายรป ครื่อง รอ
ทป ฯลฯ
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได พ ัน ี ระดาษ ขียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอ
ที่ 34 , 35
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วั ดุ ีฬา

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ีฬาประ ภทคงทน ได
วงยาง ล
ฟุตบอล ล ปิงปอง ไมตีปิงปอง ตะ รอ นาฬิ าจับ วลาไม บดมินตัน ล
บดมินตัน ไม ทนนิ ล ทนนิ ชือ ระ ดด ดาบ องมือ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอ
ที่ 48
วั ดุคอมพิว ตอร
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได
ผน รือ
จานบันทึ ขอมล ฯลฯ
- ตั้งไว 70,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ
า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องคอมพิว ตอร บบ
ล ซอร ฯลฯ
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทอุป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได
ผง ป้นอั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด ม
ม มรี่ชิป มา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอ
ที่ 23 , 24 , 25
วั ดุ ารศึ ษา
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ารศึ ษาประ ภทคงทน ชน ุน บบจาลอง
ภมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทาดวยพลา ติ ระดาน
ลื่น พลา ติ บาะยืด ยุน ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอ
ที่ 45
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องดับ พลิงประ ภท ิ้น ปลือง ชน ถังดับ พลิง ล
บอลดับ พลิง ายดับ พลิง ารดับ พลิง ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอ
ที่ 19
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วั ดุอื่น

จานวน

220,000 บาท

รวม

932,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน ทร ลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คา ชาต
ไปรษณีย ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 63 ขอที่ 31
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม

จานวน

130,000 บาท

รวม

514,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายตามรายละ อียดดังนี้
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภท ิ้น
ปลือง ได คา นัง ือพิมพ ละนิตย าร ฯลฯ
- ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภท ิ้น
ปลือง ได ถังขยะ ฯลฯ
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภทคงทน ได คา
อุป รณใน าร ชื่อมตออิน ตอร น็ต ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอ
ที่ 46 , นาที่ 66 ขอที่ 51 , นาที่ 59 ขอที่ 3
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบลบาน ต รือใน
ที่ าธารณะ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 63 ขอที่ 29
คาบริ าร ทรศัพท
พื่อจาย ปนคา ทรศัพท คา ชาอิน ตอร น็ท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร
วนตาบลบาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 63 ขอที่ 30

พื่อจาย ปนคา ทร าร คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ าร คาใช
จาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ท รวมถึงอิน ตอร น็ท ารด ละคา ื่อ
ารอื่น ๆ ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 63 ขอที่ 32
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

514,000 บาท

จานวน

106,600 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
- ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน บบตั้งพื้น รือ บบ
ขวน ขนาด 44,000 บีทีย จานวน 2 ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดัง
นี้
1. ขนาดที่ า นด ปนขนาดไมต่า วา 44,000 บีทีย 2. ราคาที่ า นด ปน
ราคาที่รวมคาติดตั้ง 3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ
ย็นขนาดไม ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ปน ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น
ละ นวยระบายความรอนจา รงงาน ดียว ัน
5. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3) นอ นือจา
ารพิจารณาดานราคา ลว พื่อ ปน ารประ ยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) บบ ย วนประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอทอง ดง
ไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร 8. คาติดตั้ง
ครื่องปรับอา าศ ( รณีตอง าร ดงคาติดตั้ง ย จา ราคา ครื่องปรับ
อา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิด ขวน
ขนาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดตตั้งพื้น
ขนาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 251 ขอที่ 34
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- ต ็บ อ าร บบ ง

จานวน

11,000 บาท

จานวน

118,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ็บ อ าร บบ ง จานวน 2 ต ดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานดังนี้
1. บบบาน ลื่อน ระจ งขนาดไมนอย วา 90 x 45 x 180 ซม. ปน
ไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 249 ขอที่ 2
ครุภัณฑ าร ษตร
- ครื่องพน มอ ควัน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน จานวน 2 ครื่อง ดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.ปริมาณ ารฉีดพนน้ายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่ว มง
2.ถังบรรจุน้ายาไมนอย วา 6 ลิตร
3. าลัง ครื่องยนตไมนอย วา 25 รงมา ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 250 ขอที่ 12
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
- ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน

จานวน

17,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพ
ขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครือ่ ง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) มี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.1 GHz รือดี
วา จานวน 1 นวย
2.มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไมนอย
วา 4 GB
3.มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
4.มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
5.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
6.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
7.มี ป้นพิมพ ละ มา
8.มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 250 ขอที่ 12
- อุป รณ า รับจัด ็บขอมล บบภายนอ
พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุป รณ า รับจัด ็บขอมล บบภายนอ จานวน 2
ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. มี นวย ็บขอมลขนาดความจุไมนอย วา 3 TB
2. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 251 ขอที่ 32
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- อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค

จานวน

1,400 บาท

จานวน

250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,777,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,777,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุป รณอานบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) จานวน 2 ครื่อง ดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ามารถอาน ละ ขียนขอมลในบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
2.มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
3. ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได 4. ามารถ
ใช ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 251 ขอที่ 36
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
- คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 60

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
- อุด นุนองค ารบริ าร วนตาบล ะ ดียง
พื่ออุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ปน จาภาพจัดงาน ตาม ครง าร
ศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือขององค รป ครอง วนทองถิ่น อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 94
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งินอุด นุน วนราช าร
- อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง พชรบรณ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

- อุด นุนศนยปฏิบัติ ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดอา ภอ มือง พชรบรณ จานวน

50,000 บาท

พื่ออุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ มือง พชรบรณ ตาม ครง ารอุด นุน
ารจัด ิจ รรมงานประ พณีมะขาม วานนครบาล พชรบรณ ประจาปีงบ
ประมาณ 2563 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 78 ขอที่ 99
- อุด นุน รง รียนในตาบลบาน ต (อา าร ลางวัน)
พื่ออุด นุน ปนคาอา าร ลางวันใ รง รียนตาง ๆ ใน ขตทองที่ตาบล
บาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 77 ขอ ที่ 97

พื่ออุด นุนศนยปฏิบัติ ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดอา ภอ มือง
พชรบรณ ตาม ครง ารบรณา ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติดอา ภอ
มือง พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 78 ขอที่ 102
- อุด นุนศนยอานวย ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดจัง วัด พชรบรณ

จานวน

35,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

จานวน

97,500 บาท

พื่ออุด นุนศนยอานวย ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พติดจัง วัด
พชรบรณ ตาม ครง ารบรณา ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติดจัง วัด
พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) นาที่ 78 ขอที่ 101
งินอุด นุน อ ชน
- อุด นุน ารดา นินงานตาม นวทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่ออุด นุน ารดา นินงานดาน าธารณ ุขของคณะ รรม าร มบาน ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 95
- อุด นุน ารบริ ารดาน าธารณ ุข (อ ม.)
พื่ออุด นุน ารบริ ารดาน าธารณ ุขของอา า มัคร าธารณ ุขมลฐาน
ประจา มบาน ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 78 ขอที่ 98
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งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
- อุด นุน านั งาน ลา าชาดจัง วัด พชรบรณ

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,273,000 บาท

รวม

2,857,000 บาท

รวม

2,857,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่ออุด นุน านั งาน ลา าชาดจัง วัด พชรบรณ ตาม ครง าร ลา
าชาด ละชาวทองถิ่นรวมใจชวยผประ บ าธารณภัย ละผ ดือดรอนจัง วัด
พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 78 ขอที่ 103
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน
วนตาบล
งิน ดือนผอานวย าร องคลัง
งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภายใน
งิน ดือน จาพนั งานจัด ็บรายได
งิน ดือนนั วิชา ารคลัง
งิน ดือน จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี
งิน ดือน จาพนั งานพั ดุ
งิน ดือนนั วิชา ารจัด ็บรายได
งิน ดือนนั วิชา ารพั ดุ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอ
ที่ 2
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 3
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 4

นา : 20/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

คาจางล จางประจา

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

390,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

รวม

1,260,000 บาท

รวม

540,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปฯคาจางของล จางประจา ละ งินปรับปรุงคาจางล จาง
ประจา (นั วิชา าร งิน ละบัญชี) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 5
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา
พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 6
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 7
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจาง
ทั่วไป ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81
ขอที่ 8
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
- งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ตั้งไว 320,000 บาท พื่อจาย
ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 9
- คาตอบ ทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุ ฯลฯ
ตั้งไว 80,000 บาท พื่อจาย ปนคาตอบ ทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ
นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุ ละความรับผิดทางละ มิด ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 25

นา : 21/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน
ตาบล ล จาง พนั งานจาง ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 1
คา ชาบาน
พื่อจาย ปน งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81
ขอที่ 14
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ละล จาง
ประจา ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 81 ขอที่ 10
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ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั
ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย วนคา ชา
บาน) คา ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณา ละ ผย
พรขาวทางวิทยุ ระ าย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษาคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอ ปลง ครื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คาธรรม นียม รวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า าร
บารุงรั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า ละอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุป รณประปาซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปา ละติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมรวมถึง าร
ปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละอุป รณ

คาติดตั้ง ทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้ง ทรศัพท ย วนคาต าขา คา ครื่อง
ทรศัพทพวงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพทภายใน
2) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอ
ที่ 11
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใชจาย ครง าร ารวจ ละจัดทาบัญชีราย ารที่ดิน ละ ิ่งปล ราง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจาย ครง าร ารวจ ละจัดทา
บัญชีราย ารที่ดิน ละ ิ่งปล ราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล
ราง พ.ศ.2562 ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้าย คา ระดาษ ฯลฯ
) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 26

- คาใชจาย ครง ารองค ารบริ าร วนตาบลบาน ต คลื่อนที่ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ปนคาใชจาย ครง ารองค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต คลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาป้าย ครง าร คาน้าดื่ม ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่มติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (ปี 2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 22
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- คาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วด ขงขัน ีฬานั รียน ยาวชน จานวน
ละประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยงพยาน
คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
ฯลฯ
- ตั้งไว 150,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานจัด
นิทรรศ าร ประ วด ขงขัน ีฬานั รียน ยาวชน ละประชาชน คาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน คาใชจายใน าร ลือ
ตั้ง ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 12
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้งคา ิ่งของ ละคา รงงานใชจายจา คาใช
จาย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น ปนผดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย 2. คา ิ่งของ
ที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา คาวั ดุ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอ
ที่ 22

นา : 24/74

150,000 บาท

50,000 บาท

นา : 25/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

350,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุ านั งานประ ภทคง
ทน ได ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ ที่ ย็บ
ระดาษ รรไ ร าอี้ ตรายาง ตะ รงวาง อ าร ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุ านั งานประ ภท ิ้น
ปลือง ได
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ลวด
ย็บ ระดาษ ฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป าว น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอ
ที่ 15 , 16
วั ดุงานบานงานครัว
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาด วน้า จาน
รอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้า ข็ง ระติ น้ารอน ถัง
ฯลฯ
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได ผง
ซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม วาด ปรง ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด ระ
จา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอ
ที่ 20 , 21
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นประ ภท ิ้น ปลือง ได น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน าด น้ามัน ครื่อง
งุ ตม น้ามัน
จารบี ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอ
ที่ 13

นา : 26/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

120,000 บาท

รวม

156,000 บาท

- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได
ผน รือจาน
บันทึ ขอมล ฯลฯ
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได อุป รณ
บันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องคอมพิว ตอร บบ ล ซอร ฯลฯ - ตั้ง
ไว 40,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ได
ผง ป้นอั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป
มา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอ
ที่ 17 , 18 , 19
งบลงทุน

นา : 27/74
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

156,000 บาท

จานวน

53,300 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
- ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน บบตั้งพื้น รือ บบ
ขวน ขนาด 44,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดัง
นี้
1. ขนาดที่ า นด ปนขนาดไมต่า วา 44,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาดไม
ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ปน ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น
ละ นวยระบายความรอนจา รงงาน
5. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3) นอ นือจา
ารพิจารณาดานราคา ลว พื่อ ปน ารประ ยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) บบ ย วนประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอทอง ดง
ไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร 8. คาติดตั้ง
ครื่องปรับอา าศ ( รณีตอง าร ดงคาติดตั้ง ย จา ราคา ครื่องปรับ
อา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิด ขวน
ขนาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดตตั้งพื้น
ขนาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 252 ขอที่ 10

นา : 28/74
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
- ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ า รับงานประมวลผล

จานวน

22,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
จานวน 1 นวย ดยมีคุณลั ษณะอยางใด อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย วา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณ
นาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
- ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณ
นาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.6 GHz ละมี ทค น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ า
ไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ง 2.มี นวยความ
จา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไมนอย วา 8 GB
3.มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
4.มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี
ขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว
5.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
6.มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
7.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.00b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 252 ขอที่ 2

- ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบ 2
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

จอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น ลั (6 Core)
ดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.2 GHz ละมี
ทค น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน าร
ประมวลผล ง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไมนอย
วา 12 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง
รือดี วาดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวยความจาขนาด
ไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวยความจา ลั ใน
าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช นวยความ
จา ลั ใน าร ดงภาพขนาด ไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไมนอย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 2 TB รือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย วา 240 GB จานวน 1
นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100//1000 Base-T รือดี วาจานวนไมนอย วา 1 ชอง - มี
ชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 252 ขอที่ 11

นา : 29/74

นา : 30/74
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- อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค

จานวน

700 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุป รณอานบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) จานวน 1 ครื่อง ดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ามารถอาน ละ ขียนขอมลในบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
2.มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
3. ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได 4. ามารถ
ใช ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 252 ขอที่ 12
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
- คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 24

นา : 31/74
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารซั ซอม ผนป้อง ันอัคคีภัย ประจาปี 2563
พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารซั ซอม ผนป้อง ันอัคคีภัย ( ดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่มคาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คา
มนาคุณวิทยา ร ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา
ใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 89 ขอที่ 5
ครง ารอบรม ารใชอุป รณ ชีพ ด็ นั รียน ละ ยาวชน ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารอบรม ารใชอุป รณ ชีพ ด็
นั รียน ละ ยาวชน ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คา
มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ปน
ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 89 ขอที่ 4
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ครง ารอบรม ารป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ประจาปี 2563

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารอบรมป้อง ันบรร ทา าธารณ
ภัย ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง
ถานที่ฝึ อบรม คา ชาที่พั คา ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม คา
มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คายานพา นะ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปนไป
ตาม ผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 89 ขอที่ 3
ครง ารอบรมใ ความร ารป้อง ันภัยทางถนน ประจาปี 2563
พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารอบรมใ ความร ารป้อง ันภัยทาง
ถนน ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาใชจาย ี่ยว ับใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละ อุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ
อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 89 ขอ
ที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

296,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

266,900 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

231,900 บาท

จานวน

231,900 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ตามรายละ อียดดังตอไปนี้
- ตั้งไว 147,000 บาท พื่อจาย ปนคาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
- ตั้งไว 51,000 บาท พื่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อนของศนยพัฒนา
ด็ ล็
- ตั้งไว 33,900 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ
ศนยพัฒนา ด็ ล็
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 88 ขอ
ที่ 12
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
- ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาด วน้า จาน
รอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้า ข็ง ระติ น้ารอน ถัง
ฯลฯ
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได ผง
ซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม วาด ปรง ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด
ระจ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

29,300 บาท

รวม

29,300 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
- าอี้ านั งาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว ดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานดังนี้
1.ขนาดไมนอย วา วาง 56 x ลึ 56 x ง 85 - 95 ซม.
2.มี ลไ ปรับระดับ งต่าได
3.ชนิดบุนวม ุม นัง ทียม
4.ขา 5 ฉ พรอมลอ ลื่อน
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 250 ขอที่ 20
- ตะคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ตะคอมพิว ตอร ขนาด 120 ซม. ชนิดขา
ล็ จานวน 1 ตัว ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.ขนาด วาง 120 x ลึ 60 x ง 75 ซม.
2.ปิดผิวดวย มลามีนขอบ PVC
3.มีชองรอย ายไฟ ละปริ้น ตอร
4.TOP sok 19 มม.
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 251 ขอที่ 39

นา : 35/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
- ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพ
ขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครือ่ ง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) มี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.1 GHz รือดี
วา จานวน 1 นวย
2.มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไมนอย
วา 4 GB
3.มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
4.มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
5.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
6.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
7.มี ป้นพิมพ ละ มา
8.มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 250 ขอที่ 17

จานวน

17,000 บาท
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- ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)

จานวน

4,300 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดัง
นี้
1. ปน ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา รงงานผผลิต
2. มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
3. มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 20
นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอ นาที (ipm)
4. มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย วา 10 นา
ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง
6. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
7. ามารถใชได ับ A4 Letter , Legal ละ Custom ปนไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 249 ขอ
ที่ 1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารรณรงค ละป้อง ัน รคไข ลือดออ ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารรณรงค ละป้อง ัน รคไข ลือด
ออ ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้าย ครง าร คาป้ายรณรงค าร
ป้อง ัน รคไข ลือดออ คา ผนพับ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ
อบรม ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 93 ขอที่ 4
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ครง ารรณรงค ละป้อง ัน รคพิษ ุนัขบา ประจาปี 2563

จานวน

20,000 บาท

ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธาน
จานวน
ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารรณรงค ละป้อง ัน รคพิษ ุนัข
บา ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้าย คา ผนพับ คาใชจายอื่นที่จา ปน
ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 93 ขอที่ 5

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ัตวปลอด รค คน
ปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธานศา ตรจารย พล อ
ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวัคซีน ข็มฉีดยา ไซริ้ง
พลา ติ ถุงมือ ผาปิดปา จม ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 94 ขอที่ 14
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ละคนไรที่พึ่ง จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร ยี่ยมบานผ งอายุ ประจาปี 2563
พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง าร ยี่ยมบานผ งอายุ ( ดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาจาง มาจัดทาป้าย คาจัดทาคมือด ล ุขภาพผ ง
อายุ ฯลฯ) ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 98 ขอที่ 2
ครง าร ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ าร ผดอย อ า
ประจาปี 2563

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ าร ผดอย อ า ละคนไรที่พึ่ง ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละ
อุป รณ ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 98 ขอที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

5,779,120 บาท

รวม

3,042,000 บาท

รวม

3,042,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

คาจางล จางประจา

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจางของล จางประจา ละ งินปรับปรุงคาจางล จาง
ประจา (นายชาง ยธา) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565)
นาที่ 85 ขอที่ 19
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา

จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน
วนตาบล
งิน ดือนผอานวย าร องชาง
งิน ดือนนายชาง ยธา
งิน ดือน จาพนั งานธุร าร
งิน ดือนนายชางไฟฟ้า
งิน ดือนวิศว ร ยธา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอ
ที่ 17
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 16
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 18

พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 20
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

640,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

1,622,420 บาท

รวม

550,000 บาท

จานวน

410,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอ
ที่ 21
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ปนคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจาง
ทั่วไป ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85
ขอที่ 2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
- งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ตั้งไว 350,000 บาท
พื่อจาย ปนคาประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่นทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 23
- คาตอบ ทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุ ฯลฯ
ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาตอบ ทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ
นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุ ละความรับผิดทางละ มิด ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 36
- คาตอบ ทน ารตรวจ บบ ปลน อ ราง ฯลฯ ตั้งไว 10,000
บาท พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารตรวจ บบ ปลน อ ราง รือดัด ปลง
อาคารที่ไดรับจา ผขอรับอนุญาต ฯลฯ ปนไปตาม ผน ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 27
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน
ตาบล ล จาง พนั งานจาง ปนไปตาม ผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 85 ขอที่ 24
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คา ชาบาน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 83 ขอที่ 7
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล ละล จาง
ประจา ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 85 ขอที่ 25
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ
ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล ฯลฯ
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั
ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย วนคา ชา
บาน) คา ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณา ละ ผย
พรขาวทางวิทยุ ระ าย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดา นินคดี
ตามคาพิพา ษา คาจาง มาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอ ปลง ครื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คาธรรม นียม รวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า าร
บารุงรั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า ละอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคา
ติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุป รณประปาซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปา ละติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมรวมถึง าร
ปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอม ซมระบบประปา ละ
อุป รณ คาติดตั้ง ทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้ง ทรศัพท ย วนคาต าขา คา ครื่อง
ทรศัพทพวงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพทภายใน
2) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอ
ที่ 26
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วด ขงขัน ีฬานั รียน จานวน
ยาวชน ละ ยาวชน คาใชจายใน าร ฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลง ทะ บียนตาง ๆ คา
ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม ละพวงมาลา คาชดใช คา ีย าย รือคา ินไ มทด ทน คาใชจาย
ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วด ขงขัน ีฬานั
รียน ยาวชน ละ ยาวชน คาใชจายใน าร ฝึ อบรม ละ ัมมนา คาใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา
บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลง
ทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา คาชดใช คา ีย าย รือ
คา ินไ มทด ทน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ปนไปตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 9
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้งคา ิ่งของ ละคา รงงานใชจายจา คาใช
จาย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น ปนผดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2. คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา คา
วั ดุ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอ
ที่ 1

จานวน

80,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

842,420 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ครื่อง
คิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ รรไ ร ที่ ย็บ ระดาษ าอี้ ตรา
ยาง ตะ รงวาง อ าร ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ลวด ย็บ ระดาษ ฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป าว น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอ
ที่ 2 , 3
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทคง
ทน ได ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่องวัด ระ
ไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- ตั้งไว 260,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด
ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขาด ลอดฟลออ ร ซนซ บร
อร ฯลฯ
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ได ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดง วงจรตาง ๆ ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอ
ที่ 4 , 5 , 6
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วั ดุ อ ราง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

122,420 บาท

จานวน

50,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ไมตาง ๆ
คอน คีม ชะ ลง จอบ ่วิ ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม ทปวัด
ระยะ ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปนขาว ฯลฯ
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ปนคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ
ละอะไ ล ได ทอน้า ละอุป รณ ประปา ทอตาง ๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอ
ที่ 31 , 32 , 33
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นประ ภท ิ้น ปลือง ได น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน าด น้ามัน ครื่อง
ุง
ตม น้ามันจารบี ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอ
ที่ 10
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได ขาตั้ง
ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลน ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ครื่อง รอ
ทป ฯลฯ
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ได พ ัน ี ระดาษ ขียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอ
ที่ 11 , 12
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

120,000 บาท

รวม

1,114,700 บาท

รวม

1,014,700 บาท

จานวน

931,000 บาท

- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทคงทน ได
ผน รือจาน
บันทึ ขอมล ฯลฯ
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภท ิ้น ปลือง ได อุป รณ
บันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องคอมพิว ตอร บบ ล ซอร ฯลฯ
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อ ปนคาวั ดุประ ภทอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ได
ผง ป้นอั ขระ รือ ป้นพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป
มา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอ
ที่ 13 , 14 , 15
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถนั่ง วน ลาง
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อรถนั่ง วน ลาง จานวน 1 คัน ดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานดังนี้
1. ปริมาตร ระบอ บไม ิน 1,800 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต ง ุดไมต่า
วา 85 ิ ลวัตต
2. ปนรถยนตนั่ง 4 ประต ครื่องยนต บนซิน
3. ปนราคารวม ครื่องปรับอา าศ วิทยุ ละอุป รณมาตรฐานจา รงงาน
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 253 ขอที่ 12
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ครุภัณฑ อ ราง
- ครื่องทด อบความขน ลวของคอน รีต

จานวน

8,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องทด อบความขน ลวของคอน รีต จานวน 1
ครื่อง ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
รายละ อียดทั่วไป
1. ปนชุดทด อบ พื่อ าคาความขน ลวของคอน รีต ดยวิธี าคา ารยุบ
ตัวตามมาตรฐาน ASTM C 143,AASHTO T 23, T 119, T 126
รายละ อียดทาง ทคนิค
1. บบ ลอตัวอยางคอน รีต (Slump Cone) รป รวย ัวตัด ทาดวย
ตน ล นผาศนย ลางที่ฐาน 8 นิ้ว นผาศนย ลางบนยอด 4
นิ้ว ง 12 นิ้ว 1 อัน
2. ล็ ระทุง (Tamping Rod) 1 อัน
3. ถาดรอง (Tray) ขนาด 24 x 24 นิ้ว ทาจา ล ะผ ม 1 ใบ
4. ที่ตั (Scoop) ใชตั คอน รีตใ ลงใน บบ 1 อัน
5. ปรงทอง ลืองดามไม 1 อัน
6. รียง า รับปาดตัวอยาง 1 อัน
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 253 ขอที่ 13
- ชุด ็บตัวอยางคอน รีต
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อชุด ็บตัวอยางคอน รีต ( บบ ลอ) จานวน 4
ชุด ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. บบ ลอทรง ลี่ยม ( ล็ ) รุน CM1 ขนาด 15 x 15 x 15
ซม. นั ประมาณ 9 - 10 .
2. นึ่งชุดประ อบดวย
- บบ ลอทรง ลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. 3 ตัว
- ล็ ระทุง 1 ดาม
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 253 ขอที่ 14
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
อุป รณอานบัตร บบอ น ประ งค

จานวน

700 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุป รณอานบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) จานวน 1 ครื่อง ดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ามารถอาน ละ ขียนขอมลในบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
ได
2.มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
3. ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
4. ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 253 ขอที่ 15
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง

อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ

รายจาย พื่อจางออ บบ
พื่อจาย ปนคาจางออ บบจางควบคุมงานที่จายใ อ ชน รือ
นิติบุคคล ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 86 ขอที่ 35
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ประชาชนตาบลบาน ต ประจาปี 2563 จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พ
ติด ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถาน
ที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ
อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 99 ขอ
ที่ 5
ครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพใ

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารอบรม ง ริมอาชีพใ
ประชาชนตาบลบาน ต ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละ
อุป รณ คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม (คาป้าย
ครง าร) คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ
ระทรวง ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ าร
ฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 99 ขอที่ 6
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ครง าร ง ริม ิจ รรมผ งอายุ ประจาปี 2563

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ง ริม ิจ รรมผ งอายุ ( ดยมี
คาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ
ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาประ าศนียบัตร คาใชจายอื่นที่จา ปนใน าร
ฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 99 ขอ
ที่ 7
ครง าร ง ริม ละพัฒนา ตรี ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ง ริม ละพัฒนา ตรี ( ดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คา
วั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผน
พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 100 ขอที่ 9
ครง ารใ ความร ารดุ ล ุขภาพผ งอายุ ประจาปี 2563
พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดทา ครง ารใ ความร ารด ล ุขภาพผ ง
อายุ ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คา
มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ปน
ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 100 ขอที่ 10
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ครง ารใ ความร ารลด ละ ารคัด ย ขยะ ประจาปี 2563

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารใ ความร ารลด ละ ารคัด ย
ขยะ ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่
ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ
ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 100 ขอที่ 8
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง าร ขงขัน ีฬา ัมพันธภายใน ละภายนอ ตาบล ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ขงขัน ีฬา ัมพันธภายใน ละ
ภายนอ ตาบล ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตงจัด
ถานที่ คา ล รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล ฯลฯ) ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 95 ขอที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

ครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม จานวน
าวชิราลง รณพระวชิร ลา จาอย ัว ประจาปี 2563

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม
ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณพระวชิรา ลา จาอย
ัว ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ ได คาผา คาดอ ไม คา อ อซี ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร
งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอ
ที่ 15
ครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดาพัชร ุธาพิมลลั ษณพระ จานวน
บรมราชินี ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จา ุทิดาพัช ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี( ดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาใชจายใน ารต ตงจัด ถานที่ ได คาผา คาดอ ไม คา อ อซี
ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬา
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 16

10,000 บาท
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ครง ารถวายพระพร นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปี 2563

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารถวายพระพร นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี ลวง ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ ได คาผา คาดอ ไม คา อ อซี ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา
ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96
ขอที่ 14
ครง ารวัน ด็

งชาติ ประจาปี 2563

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารวัน ด็ งชาติ ( ดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตง ถานที่คา ล รือถวยรางวัล คา งิน
รือของรางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ
) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 10
ครง ารวัน ง รานต ละวันผ งอายุตาบลบาน ต ประจาปี 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารวัน ง รานต ละวันผ งอายุ
ตาบลบาน ต ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตง ถาน
ที่ คา ล รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ
ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 11
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ครง าร ง ริมประ พณี

ทียน ขาพรรษา ประจาปี 2563

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ง ริมประ พณี ทียน ขา
พรรษา ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตงจัด ถานที่ คา
ใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น
พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 95 ขอที่ 9
ครง ารอนุรั ษประ พณีลอย ระทง ประจาปีงบประมาณ 2563
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารอนุรั ษประ พณีลอย
ระทง ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต ตง ถานที่ คา ล
รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว
ของใน ารจัดงาน ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน
ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 95 ขอที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

7,271,180 บาท

รวม

7,271,180 บาท

รวม

7,271,180 บาท

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยคลองวัง ัน) มที่ 6 บานทุง จานวน
ค ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

495,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป ภค

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยคลองวัง
ัน) มที่ 6 บานทุง ค ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 225.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 900.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 226 ขอที่ 781

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนาง ด) มที่ 7 บานพี้
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนาง ด) ม
ที่ 7 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 38.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 152.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 209 ขอที่ 678

จานวน

83,600 บาท
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ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนาง บงค) มที่ 4 บาน ต
ใต ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

259,600 บาท

จานวน

165,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนาง
บงค) มที่ 4 บาน ต ใต ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ จานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 99.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 396.00 ตาราง มตร
ชวงที่ 2 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 19.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 76.00 ตาราง มตร
บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 201 ขอที่ 632
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนายดง) มที่ 12 บาน นน
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนายดง) ม
ที่ 12 บาน นน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 100.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 300.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 219 ขอที่ 739
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ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนายบัวลือ) มที่ 11 บาน
นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

169,950 บาท

จานวน

440,000 บาท

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอย ลังประปา ซอย 1) มที่ 13 จานวน
บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

48,400 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยนายบัว
ลือ) มที่ 11 บาน นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 103.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 309.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 217 ขอที่ 729

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยพนานิคม 4) มที่ 10
บานพนานิคม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยพนานิคม 4
) มที่ 10 บานพนานิคม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 200.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 800.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 217 ขอที่ 724

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอย ลัง
ประปา ซอย 1) มที่ 13 บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 22.00
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 88.00 ตาราง
มตร ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 225 ขอที่ 772

นา : 58/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอย ลังประปา ซอย 2) มที่ 13 จานวน
บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

324,500 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอย ลัง
ประปา ซอย 2) มที่ 13 บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 118.00
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 590.00 ตาราง
มตร ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 224 ขอที่ 769
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย จริญ ขุ ) มที่ 2 บาน
ต ลาง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

391,600 บาท

จานวน

237,600 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย จริญ ุข) ม
ที่ 2 บาน ต ลาง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 178.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 712.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค
ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 199 ขอ
ที่ 616
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายนาย ลม) มที่ 5 บานพี้
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายนาย
ลม) มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 108.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 432.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 226 ขอที่ 780

นา : 59/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายบาน นน - บานพันธุมา) ม จานวน
ที่ 12 บาน นน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

396,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายบาน นน
- บานพันธุมา) มที่ 12 บาน นน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 180.00
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 600.00 ตาราง
มตร ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 227 ขอที่ 789
ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย ายฝน) มที่ 3 บาน ัวนา
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

877,250 บาท

จานวน

387,750 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย ายฝน) ม
ที่ 3 บาน ัวนา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 319.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 1,595.00 ตาราง มตร ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 200 ขอที่ 625

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย นองปลิง) มที่ 9 บานวัง
จาน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย นอง
ปลิง) มที่ 9 บานวังจาน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 235.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 705.00 ตาราง มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)2565) นาที่ 227 ขอ
ที่ 791

นา : 60/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอย ลียว ลม) มที่ 11 บาน นอง ตาบล
บาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอย ลียว ลม) มที่ 11
บาน นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 315.00 มตร ง ฉลี่ย 0.60
มตร ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 219 ขอที่ 736
ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอย ชคชัย) มที่ 3 บาน ัวนา ตาบลบาน ต จานวน
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอย ชคชัย) มที่ 3 บาน ัว
นา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ จานวน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 91.00 มตร ง ฉลี่ย 1.20
มตร
ชวงที่ 2 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 227.00 มตร ง ฉลี่ย 0.60
มตร
ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 225 ขอที่ 777

130,000 บาท

180,000 บาท

นา : 61/74
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ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอยนายชาติ) มที่ 11 บาน นอง ตาบลบาน
ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางถนน ินผุ (ซอยนายชาติ) มที่ 11 บาน
นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ จานวน 2
ชวง
ชวงที่ 1 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 66.00 มตร ง ฉลี่ย 0.30
มตร
ชวงที่ 2 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 33.00 มตร ง ฉลี่ย 0.70
มตร
ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 218 ขอที่ 734
ครง าร อ รางทอระบายน้าคอน รีตลอดถนน ายบานนาย ลม มที่ 5 จานวน
บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางทอระบายน้าคอน รีตลอดถนน ายบานนาย
ลม มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริ วณบานนาย ลม จันทรา ขนาด นผาศนย ลาง 0.80
มตร ยาว 5.00 มตร จานวน 1 ถว
จุดที่ 2 บริ วณบานนายดี ว งา ขนาด นผาศนย ลาง 0.80
มตร ยาว 5.00 มตร จานวน 1 ถว
จุดที่ 3 บริ วณบานนายปัญญา ขุนพิลึ ขนาด นผาศนย ลาง 0.80
มตร ยาว 5.00 มตร จานวน 1 ถว
ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 226 ขอที่ 778

30,000 บาท

53,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ (ซอยดวงดี) มที่ 5 บานพี้ จานวน
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ (ซอยดวง
ดี) มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขวาทาง ละผานถนน ขนาด วาง 0.30 มตร ยาว 18.00
มตร ลึ ฉลี่ย 0.30 มตร
จุดที่ 2 ซายทาง ขนาด วาง 0.30 มตร ยาว 32.00 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.30 มตร พรอมบอพั ระบายน้า
บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 205 ขอที่ 657
ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ( ายมิตซ) มที่ 7 บานพี้ จานวน
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ( ายมิ
ตซ) มที่ 7 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 0.30 มตร ยาว 160.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.30
มตร ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565)
นาที่ 226 ขอที่ 782

นา : 62/74

155,000 บาท

392,000 บาท

นา : 63/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

- ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ( ลียบถนน ายบาน ต - จานวน
บานทุง ค) มที่ 1 บาน ต นือ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ

490,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ( ลียบ
ถนน ายบาน ต - บานทุง ค) มที่ 1 ขนาด วาง 0.30
มตร ยาว 200.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.30 มตร ตาม บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 197 ขอที่ 606

ครง ารขยายถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายบาน นน วรรค) มที่ 5 บานพี้
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารขยายถนนคอน รีต ริม ล็ ( ายบาน นน
วรรค) มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ จานวน 3 ชวง
ชวงที่ 1 ขวาทางขนาด วาง 0.60 มตร ยาว 55.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 33.00 ตาราง มตร
ชวงที่ 2 ซายทางขนาด วาง 0.60 มตร ยาว 40.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 24.00 ตาราง มตร
ชวงที่ 3 ซายทางขนาด วาง 0.60 มตร ยาว 445.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 267.00 ตาราง มตร
บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 206 ขอที่ 659

จานวน

178,200 บาท
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ครง ารขยายถนน ินผุ (ซอยนพดล) มที่ 8 บาน ะ งาม ตาบลบาน ต
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

30,240 บาท

จานวน

37,630 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารขยายถนน ินผุ (ซอยนพดล) มที่ 8 บาน ะ
งาม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง
4.00 มตร ยาว 180.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือปริมาตร ินผุ
ไมนอย วา 216.00 ลบ.ม. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปน
ไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 227 ขอที่ 785
ครง ารขยายถนน ินผุ ( ายนาง มา จันทรอิฐ) มที่ 8 บาน ะ งาม
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

พื่อจาย ปนคา ครง ารขยายถนน ินผุ ( ายนาง มา จันทรอิฐ) มที่ 8
บาน ะ งาม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขยายดานซายทาง ขนาด วาง 1.00 มตร ยาว 240.00
มตร นา ฉลี่ย 0.80 มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 268.80 ลบ.ม
. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล
ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 227 ขอที่ 784
ครง ารตอความยาวทอ ลี่ยมคอน รีต ริม ล็ ายบาน นน วรรค (บริ วณ จานวน
บานนาย าญ ณฑศึ ) มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารตอความยาวทอ ลี่ยมคอน รีต ริม ล็ ายบาน
นน วรรค (บริ วณบานนาย าญ ณฑศึ ) มที่ 5 บานพี้ ตาบลบาน
ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด 1.80 X 1.80
มตร ยาว 2.00 มตร จานวน 1 ชองทางน้าไ ล ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 226 ขอที่ 779

82,000 บาท
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ครง ารถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย รง ีนายตอย) มที่ 4 บาน ต ใต
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

486,400 บาท

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารถนนคอน รีต ริม ล็ ( าย รง ีนายตอย) ม
ที่ 4 บาน ต ใต ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 220.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือพื้นที่ไมนอย วา 880.00 ตาราง มตร บบองค ารบริ าร
วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 202 ขอที่ 639
ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอยนายรัตน) มที่ 10 บานพนานิคม
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอยนายรัตน) มที่ 10
บานพนานิคม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 1,000.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมนอย วา 600.00 ตัน ตาม บบ
องค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละ
องค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 227 ขอที่ 788
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ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอยนาย ลี) มที่ 9 บานวังจาน ตาบล จานวน
บาน ต อา ภอ มือง พชรบุรณ จัง วัด พชรบรณ

56,380 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอยนาย ลี) มที่ 9
บานวังจาน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 179.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมนอย วา 134.25 ตัน ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 227 ขอที่ 786

ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอย นองคลา) มที่ 9 บานวังจาน
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน (ซอย นองคลา) มที่ 9
บานวังจาน ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 240.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมนอย วา 108.00 ตัน ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 227 ขอที่ 787

จานวน

45,360 บาท
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ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน ( ายประปา มบาน) มที่ 7 บานพี้
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

91,980 บาท

จานวน

8,690 บาท

จานวน

8,400 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินคลุ ซอม ซมถนน ( ายประปา มบาน) ม
ที่ 7 บานพี้ ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 365.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมนอย วา 219.00 ตัน ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 226 ขอที่ 783

ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย 12) มที่ 11 บาน นอง ตาบลบาน
ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย 12) มที่ 11 บาน
นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 3.00 มตร ยาว 69.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือ
ปริมาตร ินผุไมนอย วา 62.10 ลบ.ม. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล
า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 218 ขอที่ 735
ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยขางบานตาจา) มที่ 13 บานพันธุมา
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยขางบานตาจา) มที่ 13
บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 50.00 มตร นา ฉลี่ย 0.40
มตร รือปริมาตร ินผุไม นอย วา 60.00 ลบ.ม. ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 224 ขอที่ 770
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ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนางบัติ) มที่ 11 บาน นอง ตาบล
บาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

11,760 บาท

จานวน

7,560 บาท

จานวน

80,640 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนางบัติ) มที่ 11 บาน
นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 4.00 มตร ยาว 70.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือ
ปริมาตร ินผุไมนอย วา 84.00 ลบ.ม. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล
า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 218 ขอที่ 733
ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนายบุญย ) มที่ 13 บานพันธุมา
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณื
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนายบุญย ) มที่ 13
บานพันธุมา ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 60.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30
มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 54.00 ลบ.ม. ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 225 นาที่ 773

ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนายมงคล ิตติ) มที่ 8 บาน ะ งาม
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนายมงคล ิตติ) มที่ 8
บาน ะ งาม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 640.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30
มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 576.00 ลบ.ม. ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 211 ขอที่ 689
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ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนาย ุข) มที่ 2 บาน ต ลาง ตาบล
บาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

6,670 บาท

ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย ายน้าผึ้ง) มที่ 11 บาน นอง ตาบล จานวน
บาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

73,500 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอยนาย ุข) มที่ 2 บาน
ต ลาง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 3.00 มตร ยาว 53.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือ
ปริมาตร ินผุไมนอย วา 47.70 ลบ.ม. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล
า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 199 ขอที่ 617

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย ายน้าผึ้ง) มที่ 11
บาน นอง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 350.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30
มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 525.00 ลบ.ม. ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 218 ขอที่ 732

ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย ายัณต ามัคคี) มที่ 8 บาน ะ งาม
ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน (ซอย ายัณต ามัคคี) มที่ 8
บาน ะ งาม ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 430.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30
มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 516.00 ลบ.ม. ตาม บบองค าร
บริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 211 ขอที่ 692

จานวน

72,240 บาท
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ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน ( าย จริญ ุขถึงนานาย ฉลิม ใ ดี) มที่ 2
บาน ต ลาง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

35,280 บาท

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

ครง ารป้อง ัน ไขปัญ า ละ มอ ควันตามภาร ิจถาย อนในพื้นที่องค าร จานวน
บริ าร วนตาบลบาน ต ละปา งวน งชาติ ประจาปี 2563

35,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารลง ินผุซอม ซมถนน ( าย จริญ ุขถึงนานาย
ฉลิม ใ ดี) มที่ 2 บาน ต ลาง ตาบลบาน ต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 280.00
มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือปริมาตร ินผุไมนอย วา 252.00
ลบ.ม. ตาม บบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 227 ขอ 790
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารป้อง ัน ไขปัญ าไฟปา ละ
มอ ควันตามภาร ิจถาย อนในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลบาน ต ละ
ปา งวน งชาติ ประจาปี 2563 ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย
ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาจาง มาจัด
ทาป้ายรณรงค คาวั ดุใน ารทา ผนพับ คาใชจายอื่นที่จา ปนใน ารดา นิน
ครง าร ฯลฯ) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนา ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

นา : 71/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

ครง ารรณรงค ารอนุรั ษทรัพยา รน้า ละ าร าจัดน้า ีย ประจาปี 2563 จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารรณรงค ารอนุรั ษทรัพยา รน้า
ละ าร าจัดน้า ีย ( ดยมีคาใชจายประ อบดวยคาจาง มาจัดทาป้าย
รณรงค ละป้อง ัน าร ผาปา คาวัดุใน ารจัดทา ผนพับ ฯลฯ) ปน
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ครง ารรณรงค ละป้อง ัน าร ผาปา ประจาปี 2563

จานวน

15,000 บาท

รวม

21,560,000 บาท

รวม

21,560,000 บาท

รวม

21,560,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารรณรงค ละป้อง ัน าร ผา
ปา ( ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัดทาป้ายรณรงค ละป้อง ัน
าร ผาปา คาวัดุใน ารจัดทา ผนพับ ฯลฯ) ปนตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจาง ตาม นัง ือ
านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 ละ
นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 7
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทนของพนั งานจาง ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 98 ขอที่ 9
บี้ยยังชีพผ งอายุ
พื่อจาย ปนคาใชจาย า รับ นับ นุน าร ราง ลั ประ ันรายไดใ ผ ง
อายุ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2556 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอายุ
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 1
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ปนคาใชจาย า รับ นับ นุน วั ดิ ารทาง ังคมใ ผพิ าร รือ
ทุพพลภาพ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยความพิ ารใ คนพิ าร
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 นัง ือ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ คนพิ าร ขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2553 ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารจาย บี้ยความพิ ารใ คน
พิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 97 ขอที่ 3
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บี้ยยังชีพผปวย อด

จานวน

130,000 บาท

จานวน

410,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

พื่อจาย ปนคา นับ นุน าร ง คราะ ผปวย รค อด ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 ละ ขอ 17 นัง ือ รม ง
ริม ารป ครอง ดวนที่ ุดที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2
ร ฎาคม 2558 นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวัน
ที่ 7
ร ฎาคม 2559 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 97 ขอที่ 2
ารองจาย
พื่อใชจายใน รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือด
รอนของประชาชน ปน วนรวม ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
ร ฎาคม 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 98 ขอที่ 10
รายจายตามขอผ พัน
- รายจาย พื่อ นับ นุน องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร วนตาบล
บาน ต ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
.2557 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 2199ลง
วันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2554 ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 5

นา : 74/74

วันที่พิมพ : 28/9/2562 10:42:38

- รายจาย พื่อ มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ง ริม นับ นุน องทุน วั ดิ ารชุมชน ตาม
นัง ือ ที่ มท 0891.4/ว 2502 รื่อง นวทาง นับ นุน ารดา นินงาน
องทุน วั ดิ ารชุมชนขององคป ครอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 20
ิง าคม 2553 นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4295 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 97 ขอที่ 6
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

425,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ตาม
นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2559 นัง ือ านั งาน องทุน
บา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21
ร ฎาคม 2559 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.5/ว
1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 8

หน้า : 1/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

- รายจ่ายเพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

270,000

- รายจ่ายเพื่อสมทบกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

15,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

425,000

สารองจ่าย

410,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

15,000,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

5,000,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 2/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

- รายจ่ายเพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

270,000

- รายจ่ายเพื่อสมทบกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

15,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

425,000

สารองจ่าย

410,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

5,000,000
43,000

43,000

2,440,000

2,440,000

100,000

100,000

หน้า : 3/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

640,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา

20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

70,000

เงินเดือนพนักงาน

2,000,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

250,000

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

410,000

ค่าเช่าบ้าน

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 4/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนนายก/รองนายก

43,000

43,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

3,190,000

3,830,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา

35,000

55,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

124,000

144,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

185,000

255,000

5,800,000

7,800,000

42,000

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

500,000

750,000

เงินประจาตาแหน่ง

252,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

140,000

200,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,285,000

1,695,000

100,000

150,000

40,000

70,000

1,450,000

1,450,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รวม
520,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
520,000

เงินเดือนพนักงาน

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 5/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 6/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

50,000

20,000

20,000

หน้า : 7/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
- 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

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
- 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

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

รวม

200,000

หน้า : 9/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
Big Cleaning Day
ประจาป 2563
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สารวจและจัดทาบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่
ประจาปงบประมาณ พ
.ศ.2563
- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 10/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
Big Cleaning Day
ประจาป 2563

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

20,000

20,000

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

100,000

100,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่
ประจาปงบประมาณ พ
.ศ.2563

20,000

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

430,000

430,000

หน้า : 11/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
- 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

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 12/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
- 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

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

150,000

รวม

150,000

หน้า : 13/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการจัด
ทารายงานผลการ
ดาเนินงานของ อบต.
- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
วันหยุดเทศกาลตาบล
บ้านโตก
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อ
กาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ภายในและภาย
นอกตาบล ประจาป
2563

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 14/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการจัด
ทารายงานผลการ
ดาเนินงานของ อบต.

20,000

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
วันหยุดเทศกาลตาบล
บ้านโตก

60,000

60,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อ
กาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

20,000

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ภายในและภาย
นอกตาบล ประจาป
2563

30,000

หน้า : 15/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาป
2563

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์พระบรม
ราชินี ประจาป 2563

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
ประจาป 2563
โครงการถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
ประจาป 2563

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 16/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาป
2563

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์พระบรม
ราชินี ประจาป 2563

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
ประจาป 2563
โครงการถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
ประจาป 2563

20,000

20,000

10,000

หน้า : 17/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและหมอกควัน
ตามภารกิจถ่ายโอนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกและ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ประจาป 2563

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสาธารณ
สุข

35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาป 2563

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตาบลบ้าน
โตก ประจาป 2563

50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ประจาป 2563

10,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า
และการกาจัดน้าเสีย
ประจาป 2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการเผาป่า
ประจาป 2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาป 2563

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

หน้า : 18/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและหมอกควัน
ตามภารกิจถ่ายโอนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกและ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ประจาป 2563

35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาป 2563

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตาบลบ้าน
โตก ประจาป 2563

50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ประจาป 2563

10,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า
และการกาจัดน้าเสีย
ประจาป 2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการเผาป่า
ประจาป 2563

15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาป 2563

20,000

หน้า : 19/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจาป 2563

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาป 2563

20,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุตาบล
บ้านโตก ประจาป
2563

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ประจาป 2563
โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา ประจาป
2563

20,000

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง
ประจาป 2563
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี ประจาป
2563

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

30,000

หน้า : 20/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจาป 2563

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาป 2563

20,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุตาบล
บ้านโตก ประจาป
2563

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ประจาป 2563

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา ประจาป
2563

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง
ประจาป 2563

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี ประจาป
2563

30,000

หน้า : 21/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

30,000

โครงการให้ความรู้การดุ
แลสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจาป 2563

10,000

โครงการให้ความรู้การ
ลดและการคัดแยกขยะ
ประจาป 2563

20,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ประจาปงบประมาณ
2563

20,000

หน้า : 22/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

231,900

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

231,900

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

30,000

โครงการให้ความรู้การดุ
แลสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจาป 2563

10,000

โครงการให้ความรู้การ
ลดและการคัดแยกขยะ
ประจาป 2563

20,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ประจาปงบประมาณ
2563

20,000

หน้า : 23/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอบรมการใช้อุ
ปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนัก
เรียนและเยาวชน
ประจาป 2563

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจาป 2563
โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันภัยทาง
ถนน ประจาป 2563

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการอบรมการใช้อุ
ปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนัก
เรียนและเยาวชน
ประจาป 2563

20,000

20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจาป 2563

50,000

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันภัยทาง
ถนน ประจาป 2563

10,000

10,000

หน้า : 25/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบดาเนินงาน

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)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

80,000

หน้า : 26/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบดาเนินงาน

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)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

250,000

330,000

หน้า : 27/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

122,420

วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้สานักงาน

100,000
50,000
150,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

180,000

180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

220,000

340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

330,000

1,050,000

1,172,420

วัสดุกีฬา

10,000

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

20,000

80,000

115,000

230,000

230,000

2,500,000

2,500,000

วัสดุการเกษตร

10,000

10,000

วัสดุก่อสร้าง

50,000

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

70,000

วัสดุสานักงาน

390,000

540,000

วัสดุอื่น

220,000

220,000

20,000

20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

130,000

ค่าไฟฟ้า

750,000

750,000

ค่าบริการไปรษณีย์

40,000

40,000

ค่าบริการโทรศัพท์

12,000

12,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

งบดาเนินงาน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้สานักงาน

3,000

3,000

หน้า : 29/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน
- ตู้เก็บเอกสารแบบสูง
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบ 2
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

700

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

159,900

159,900

- ตู้เก็บเอกสารแบบสูง

11,000

11,000

- โต๊ะคอมพิวเตอร์

5,000

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

22,000

22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบ 2

30,000

30,000

17,000

34,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

17,000

4,300

4,300

- อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก

10,000

10,000

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

2,100

2,100

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

700

หน้า : 31/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

- เครื่องทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต

ค่าครุภัณฑ์

8,000

- ชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต

25,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

- ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องพ่นหมอกควัน

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถนั่งส่วนกลาง

931,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยคลองวังหัน) หมู่ที่
6 บ้านทุ่งแค ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

495,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

- เครื่องทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต

ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000

- ชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต

25,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

- ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

300,000

300,000

118,000

118,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องพ่นหมอกควัน
งบลงทุน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถนั่งส่วนกลาง

931,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยคลองวังหัน) หมู่ที่
6 บ้านทุ่งแค ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

495,000

หน้า : 33/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนางกูด) หมู่ที่ 7
บ้านพี้ ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

83,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนางแบงค์) หมู่ที่
4 บ้านโตกใต้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

259,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนายดง) หมู่ที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนายบัวลือ) หมู่ที่
11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ู จังหวัด
เพชรบูรณ์

169,950

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนางกูด) หมู่ที่ 7
บ้านพี้ ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

83,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนางแบงค์) หมู่ที่
4 บ้านโตกใต้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

259,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนายดง) หมู่ที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยนายบัวลือ) หมู่ที่
11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ู จังหวัด
เพชรบูรณ์

169,950

หน้า : 35/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยพนานิคม 4) หมู่
ที่ 10 บ้านพนานิคม
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

440,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยหลังประปา ซอย
1) หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์
ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

48,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยหลังประปา ซอย
2) หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์
ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

324,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 36/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยพนานิคม 4) หมู่
ที่ 10 บ้านพนานิคม
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

440,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยหลังประปา ซอย
1) หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์
ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

48,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยหลังประปา ซอย
2) หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์
ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

324,500

หน้า : 37/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายเจริญสุข) หมู่ที่ 2
บ้านโตกกลาง ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

391,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายนายแหลม) หมู่ที่
5 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

237,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านโนนโก - บ้าน
พันธุ์ม้า) หมู่ที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

396,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 38/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายเจริญสุข) หมู่ที่ 2
บ้านโตกกลาง ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

391,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายนายแหลม) หมู่ที่
5 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

237,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านโนนโก - บ้าน
พันธุ์ม้า) หมู่ที่ 12
บ้านโนนโก ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

396,000

หน้า : 39/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสายฝน) หมู่ที่ 3
บ้านหัวนา ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

877,250

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหนองปลิง) หมู่ที่
9 บ้านวังจาน ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

387,750

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยเกลียว
แหลม) หมู่ที่ 11 บ้าน
กกน่อง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยโชคชัย) หมู่
ที่ 3 บ้านหัวนา ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

180,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 40/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสายฝน) หมู่ที่ 3
บ้านหัวนา ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

877,250

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหนองปลิง) หมู่ที่
9 บ้านวังจาน ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

387,750

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยเกลียว
แหลม) หมู่ที่ 11 บ้าน
กกน่อง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยโชคชัย) หมู่
ที่ 3 บ้านหัวนา ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

180,000

หน้า : 41/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยนายชาติ)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีตลอด
ถนนสายบ้านนายแหลม
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

53,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยดวงดี) หมู่
ที่ 5 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

155,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายมิตซู) หมู่ที่
7 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

392,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 42/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ (ซอยนายชาติ)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีตลอด
ถนนสายบ้านนายแหลม
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

53,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยดวงดี) หมู่
ที่ 5 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

155,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายมิตซู) หมู่ที่
7 บ้านพี้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

392,000

หน้า : 43/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เลียบถนนสาย
บ้านโตก - บ้านทุ่งแค)
หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ
ตาบลบ้านโต อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

490,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านโนนสวรรค์)
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

178,200

โครงการขยายถนนหินผุ
(ซอยนพดล) หมู่ที่ 8
บ้านสะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,240

โครงการขยายถนนหินผุ
(สายนางเม้า จันทร์
อิฐ) หมู่ที่ 8 บ้านสะแก
งาม ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

37,630

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 44/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เลียบถนนสาย
บ้านโตก - บ้านทุ่งแค)
หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ
ตาบลบ้านโต อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

490,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านโนนสวรรค์)
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

178,200

โครงการขยายถนนหินผุ
(ซอยนพดล) หมู่ที่ 8
บ้านสะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

30,240

โครงการขยายถนนหินผุ
(สายนางเม้า จันทร์
อิฐ) หมู่ที่ 8 บ้านสะแก
งาม ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

37,630

หน้า : 45/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการต่อความยาว
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนน
สวรรค์ (บริเวณบ้าน
นายหาญ เกณฑ์ศึก)
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

82,000

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายโรงสี
นายต้อย) หมู่ที่ 4
บ้านโตกใต้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

486,400

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยนาย
รัตน์) หมู่ที่ 10
บ้านพนานิคม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

252,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 46/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการต่อความยาว
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนน
สวรรค์ (บริเวณบ้าน
นายหาญ เกณฑ์ศึก)
หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

82,000

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายโรงสี
นายต้อย) หมู่ที่ 4
บ้านโตกใต้ ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

486,400

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยนาย
รัตน์) หมู่ที่ 10
บ้านพนานิคม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

252,000

หน้า : 47/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยนายหลี)
หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบุรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

56,380

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยหนอง
คล้า) หมู่ที่ 9 บ้านวัง
จาน ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

45,360

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (สายประปา
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้าน
พี้ ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

91,980

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอย 12)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,690

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 48/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยนายหลี)
หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบุรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

56,380

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (ซอยหนอง
คล้า) หมู่ที่ 9 บ้านวัง
จาน ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

45,360

โครงการลงหินคลุกซ่อม
แซมถนน (สายประปา
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้าน
พี้ ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

91,980

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอย 12)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,690

หน้า : 49/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยข้าง
บ้านตาจ่า) หมู่ที่ 13
บ้านพันธุ์ม้า ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,400

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนางบัติ)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

11,760

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนายบุญ
ยก) หมู่ที่ 13 บ้าน
พันธุ์ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณื

7,560

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอย
นายมงคลกิตติ) หมู่ที่ 8
บ้านสะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

80,640

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 50/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยข้าง
บ้านตาจ่า) หมู่ที่ 13
บ้านพันธุ์ม้า ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

8,400

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนางบัติ)
หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

11,760

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนายบุญ
ยก) หมู่ที่ 13 บ้าน
พันธุ์ม้า ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณื

7,560

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอย
นายมงคลกิตติ) หมู่ที่ 8
บ้านสะแกงาม ตาบล
บ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

80,640

หน้า : 51/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนายสุข)
หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

6,670

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยสายน้า
ผึ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านกก
น่อง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

73,500

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยสายัณต์
สามัคคี) หมู่ที่ 8 บ้าน
สะแกงาม ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

72,240

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (สายเจริญสุข
ถึงนานายเฉลิม ใสดี)
หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

35,280

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 52/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยนายสุข)
หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

6,670

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยสายน้า
ผึ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านกก
น่อง ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

73,500

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (ซอยสายัณต์
สามัคคี) หมู่ที่ 8 บ้าน
สะแกงาม ตาบลบ้าน
โตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

72,240

โครงการลงหินผุซ่อม
แซมถนน (สายเจริญสุข
ถึงนานายเฉลิม ใสดี)
หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง
ตาบลบ้านโตก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

35,280

หน้า : 53/56

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562 13:58:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะ
เดียง
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

- อุดหนุนการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
- อุดหนุนการบริการ
ด้านสาธารณสุข (อสม.)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
- อุดหนุนสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะ
เดียง

15,000

15,000

- อุดหนุนการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

260,000

260,000

- อุดหนุนการบริการ
ด้านสาธารณสุข (อสม.)

97,500

97,500

10,000

10,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
- อุดหนุนสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

- อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเมือง
เพชรบูรณ์
- อุดหนุนโรงเรียนใน
ตาบลบ้านโตก (อาหาร
กลางวัน)
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
- อุดหนุนศูนย์อานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์
รวม

21,560,000

65,000

7,271,180

150,000

180,000

5,779,120

40,000

70,000
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

- อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเมือง
เพชรบูรณ์

10,000

10,000

2,300,000

2,300,000

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

50,000

50,000

- อุดหนุนศูนย์อานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์

35,000

35,000

26,988,500

62,500,000

- อุดหนุนโรงเรียนใน
ตาบลบ้านโตก (อาหาร
กลางวัน)
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

รวม

296,200

100,000

