
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอ เมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 25,046,400 บาท

งบบุคลากร รวม 11,919,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,146,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 -  2565)  หนาที่  64   ขอที่  37             

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  38           

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  39           

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่ 76  ขอที่  86         
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา ฯ  รองประธานสภา ฯ
  เลขานุการสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่  64  ขอ  40          

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,773,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล  ไดแก         
   - เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล       
   - เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด       
   - เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป       
   - เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล       
   - เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน       
   - เงินเดือนนิติกร         
   - เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน         
   - เงินเดือนนักวิชาการศึกษา       
   - เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
   - เงินเดือนครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนครู         
   - เงินเดือนเจาพนักงานสาธารณสุข  ฯลฯ       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่   65 ขอที่   41          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  65
 ขอ  42   
       
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล  เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่ 65  ขอที่  43           
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/เงินคาตอบแทนของพนักงานสวน
ตําบล  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  66  ขอที่  52           

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของครู  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  79  ขอที่  105         

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจํา  (เงินเดือนนักการ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  66  ขอที่   53           

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น   5   ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  66 ขอ
ที่ 54         

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจาง
ตามภารกิจ   และพนักงานจางทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   67  ขอที่  55           

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี   (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  56         
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งบดําเนินงาน รวม 7,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 860,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 740,000 บาท

  - คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น   ตั้งไว  120,000
   บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2
/ว 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  2
  ขอที่  1           
  - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน อป
พร.  เงินรางวัล ฯลฯ ตั้งไว   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน อปพร. เงิน
รางวัล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่  59  ขอที่  4          
  - เงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว  500,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี  (พ.ศ.2561  -2565
)  หนาที่  67  ขอที่  57         
  - คาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ ฯลฯ  ตั้งไว  70,000 บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
กรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุและความ
รับผิดทางละเมิด  เป็นไปตามแผน  พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  79  ขอที่  106         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง  พนักงานจาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  58         
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  36         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  และนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  59  ขอที่  5         
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ค่าใช้สอย รวม 1,960,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ   คาซักฟอก   คากําจัดสิ่งปฏิกูล   คาระวางบรรทุก  คา
เชาทรัพยสิน   (ยกเวนคาเชาบาน)   คาโฆษณาและเผย
แพร    (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระสายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
)  คาธรรมเนียมตาง  ๆ  คาเบี้ยประกันภัย  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ   ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า         
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม กําลัง
ไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา         
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ         
คาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน         
 2) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่ 60  ขอที่  6          
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง  (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  พิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา   รัฐพิธี  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอที่  7         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาการจัดงานนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใชจายในการแขงขัน
กีฬา        
นักเรียนเยาวชนและประชาชน   คาใชจายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทาง ดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเบี้ยเลี้ยง
พยาน   คาของรางวัล  หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  
กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน คาใชจายในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่    ขอที่

จํานวน 100,000 บาท

  - ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาการจัดงาน
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นัก
เรียนเยาวชนและประชาชน   คาใชจายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ
  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน   คาของรางวัล  หรือเงินรางวัล  คา
พวง มาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใช
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอที่  8         
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คาใชจายโครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจําปี  2564 จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจําปี  2564  (โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาไมกวาด  คาน้ํามัน  คาป้าย  คาน้ําดื่ม  คา
ถุงขยะ  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562   มาตรา  66  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  66  ขอที่  50          

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 500,000 บาท

  - ตั้งไว  500,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  7
  พ.ศ.2562  มาตรา  66  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอ  10         

คาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของ อบต.

จํานวน 30,000 บาท

  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต. (โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต
. ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ.ศ.2562
  มาตรา  66  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่  60  ขอที่  11         
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คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูแก
พนักงานสวนทองถิ่น  ลุกจางประจํา  พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก

จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ลูกจางประจํา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองงคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  มาตรา  66  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2
  หนาที่   1   ขอที่   1        

คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงวัน
หยุด        
เทศกาลตําบลบานโตก

จํานวน 60,000 บาท

  - ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงวันหยุด เทศกาลตําบล
บานโตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาน้ําดื่ม  คาน้ําแข็ง  คา
วัสดุ  คาป้าย  คาอาหาร  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  มาตรา  66           
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่ 61  ขอที่  18         

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผรับบริการเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   5  ปี   (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  60  ขอที่  9         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานใชจายจากคาใชสอย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้  
       
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
     
 2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  60  ขอที่  12          

ค่าวัสดุ รวม 3,945,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

  -  ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ  กรรไกร ที่เย็บ
กระดาษ  เกาอี้  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 61  ขอที่  13         
  - ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา   ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทป
กาว  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61  ขอที่ 14  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า  เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  77  ขอที่  91         
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  ขาดหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  77  ขอที่  92           
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  ดอกลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  77  ขอที่  93         

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาด แกว
น้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํา
รอน  ถังแก๊ส  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  61  ขอที่  15         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก   ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไมกวาด  แปรง 
เขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจก  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  61
  หนาที่  16         

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) วัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  นม  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  65  ขอที่  44         
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมตาง ๆ  คอน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย
ขวาน  กบไสไม  เทปวัดระยะ   ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถ
สวม  อางลางมือ  ราวพาดผา  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  86  ขอที่  31         
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเสน  แปรง
ทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  86  ขอที่  32         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ
ตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 86  ขอที่ 33         

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน ไดแก  ไขควง  ประแจ  แมแรง  คีมล็อค กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  ล๊อคเกียร  ล็อคคลัตซ  กระจกโคงมน  ล็อค
พวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอที่  20         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง ไดแก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล  เพลา  ฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอที่  21         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  เชน  เบรก  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต  (อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  ครัช  พวง
มาลัย  สายพาน  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอ
ที่  22         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันก๊าด   น้ํามันเครื่อง  แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี  ฯลฯ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่ 63 ขอที่  33          

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 320,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  เปลหามคนไข   เครื่องนึ่ง  เครื่องวัดน้ําฝนถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่    ขอที่           
  - ตั้งไว  300,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  สําลีและผาพันแผล  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ แอลกอ
ฮอร  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แกว  ถุงมือ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่    ขอที่           

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

  - ตั้งไว   5,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  เคียง  สปริงเกลอร  จอบ  จานพรวน  ผานไถ  คราด 
เครื่องดักแมลง  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  55  ขอที่  1         
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว  พืชและสัตว  วัสดุเพาะชํา  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากาก
ป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  55  ขอที่  2         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  เลนสซูม  กระเปาใส
กลองถายรูป  เครื่องกรอเทป  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  34         
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร   ฟิลม  เม
มโมรี่การด  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  64  ขอที่  35         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ส.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอที่  23
         
  - ตั้งไว  80,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเลเซอร ฯลฯ  เป็นไปตาม แผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอที่ 24  
       
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาส   ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62  ขอที่  25         

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทสิ้นเปลือง  เชน ถังดับ
เพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  สายดับเพลิง  สารดับเพลิง ฯลฯ  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  61
  ขอที่  19          
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วัสดุอื่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามรายละเอียดดังนี้         
  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ  ประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  คาหนังสือพิมพ  และนิตยสาร ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  65  ขอ
ที่  46         
  - ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ  ประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ถังขยะ ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  66  ขอที่  51         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ประเภทคง
ทน  ไดแก  คาอุปกรณในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  59  ขอที่  3         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 945,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  หรือในที่สาธารณะ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  63  ขอที่  29         

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาเชาอินเตอรเน็ท  สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น          
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   63 ขอที่  30         

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นโทรเลข  คาธนานัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี           

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  63  ขอที่  31         
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ท  รวมถึง        
 
อินเตอรเน็ทการด  และคาสื่อสารอื่น  ๆ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  63  ขอที่  32
         

งบลงทุน รวม 2,791,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,791,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน  5  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้         
 1. ปรับระดับแรงลมดวยปุ่มกด  3  ระดับ        
 2. ปรับสายซาย - ขวาได  และปุ่มบังคับสายไดตามตองการ       
 
 3. ชนิดตั้งพื้น  ขาตั้งแบบ  3  ขา        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  60  ลําดับ
ที่  3         

วันที่พิมพ : 16/9/2563  10:59:56 หนา : 16/79



เกาอี้แถวสําหรับพักคอย จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้แถวสําหรับพักคอย  จํานวน  4
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
 1. พนักพิงและที่นั่งเหล็กขึ้นรูปชิ้นเดียว        
 2. คานรองรับใตที่นั่งผลิตจากเหล็กรองรับสวนที่นั่งไดอยางมั่นคง 
       
 3. ขาเกาอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม  พรอมรองขากันรอยปกป้องพื้น
ผิวจากรอยขูดขีดจากขาเกาอี้        
 4. ที่วางแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมขนาบดานขางรองรับการวางพัก
แขน        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  60  ขอ
ที่  5         

เกาอี้เอนกประสงค จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค  แบบเบาะนวม  ขาชุบ
โครเมี่ยม  มีพนักพิง  จํานวน  50  ตัว         
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  60  ลําดับ
ที่   4         
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ตัน  6
  ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  6,000  ซีซี  หรือกําลัง
เครื่องยนต         
สูงสุดไมต่ํากวา  170  กิโลวัตต  แบบอัดทาย  จํานวน  1
  คัน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตูไมนอยกวา  10
  ลูกบาศกเมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา       
 
5,000  กิโลกรัม         
 2. ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  3  มิลลิเมตร  พื้นหนาไม
นอยกวา  4.50  มิลลิเมตร        
 3. รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  6,000  กิโลกรัม  และน้ําหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก  ไมต่ํากวา  12,000        
กิโลกรัม         
 4. ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูง
สุดไมนอยกวา  2,500  ปอนดตอตารางนิ้ว        
 5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  60  ขอ
ที่  2         
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
 1. เป็นเครื่องตัดหญาแบบเข็น        
 2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  5  แรงมา        
 3. ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ  ประมาณ  26  นิ้ว        
 4. รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา  20  นิ้ว        
 5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต  ไมนอยกวา  1.50  ลิตร        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่   60  ขอ
ที่  6         
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง         
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1.มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกน
หลัก  (4  core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย        

กวา  3.1  GHz  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย         
 2.มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน         
 
ขนาดไมนอยกวา  4  MB         
 3.มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมนอยกวา  4  GB        
 4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive         
ขนาดความจุไมนอยกวา  250 GB  จํานวน  1  หนวย         
 5.มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย        
 6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอย        
กวา  1  ชอง         
 7.มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง        
 8.มีแป้นพิมพและเมาส        
 9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย   
     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  250  ขอที่  17         
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  67  ขอที่  60  
       

งบเงินอุดหนุน รวม 2,626,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,626,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง จํานวน 16,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป็นเจาภาพจัด
งาน  ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือขององคกร 
        
ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น          
5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  77  ขอที่  94         

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป็นเจาภาพจัด
งาน  ตามโครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขาม
หวาน         
นครบาลเพชรบูรณ  ประจําปีงบประมาณ  2564  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  78  ขอ
ที่  99         

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในตําบลบานโตก  (อาหารกลางวัน) จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนตาง ๆ  ในเขต
ทองที่ตําบลบานโตก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี         
  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   77 ขอที่  97           
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อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ  ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี  (พ.ศ.2561 -2565)   
        
หนาที่  78  ขอที่  102         

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู
บาน  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)    
     
หนาที่  77  ขอที่  95         

งานบริหารงานคลัง รวม 4,442,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,272,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,272,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล         
  เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง       
  เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน       
  เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได       
  เงินเดือนนักวิชาการคลัง       
  เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและบัญชี       
  เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ         
  เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได       
  เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ ฯลฯ       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  80  ขอที่  2         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80
  ขอที่  3           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80 
ขอที่  4           

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็ฯคาจางของลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจํา  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  5         

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอ
ที่  6           

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -  
2565)  หนาที่  80  ขอที่  7         

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  81  ขอที่  8          
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งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว   300,000  
บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   81
  ขอที่  9           
  - คาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ ฯลฯ      ตั้งไว  10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
กรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุและความ
รับผิดทางละเมิด  เป็นไปตามแผน         
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  25
         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  80  ขอที่  1         

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  81  ขอที่  14         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  81   ขอที่  10         
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองคลัง) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุกคาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระสาย
เสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตาง ๆ  คาเบี้ยประกันภัย  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาคาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ  ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า         
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา         
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ         
คาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน         
 2) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  81  ขอที่  11         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.2562

จํานวน 100,000 บาท

  - ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสํารวจ
และจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ตาม พระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.2562  (โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาป้าย  คากระดาษ  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  82  ขอที่  26        
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คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน  คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช
จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร         
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ 
 ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม         
ในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม       
  
และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เ

จํานวน 100,000 บาท

  - ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม 
ในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยงพยาน  คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน  คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี         
(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 81  ขอที่  12         

โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานโตกเคลื่อนที่ ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการองคการ
บริหารสวนตําบลบานโตกเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564   (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ   คาน้ํา
ดื่ม  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มติมถึง   ฉบับที่  6  พ.ศ
.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 - 2565
)  หนาที่  82  ขอที่  22         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ  และคาแรง
งานใชจายจากคาใชจาย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้  
       
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
     
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายจากคาวัสดุ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  82  ขอที่ 22           

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

  -  ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภท
คงทน  ไดแก  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ  ที่เย็บ
กระดาษ  กรรไกร  เกาอี้  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  81    ขอที่   15      
     
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภท
สิ้นเปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  น้ํายา
ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทป
กาว  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒน
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)    หนาที่   81  ขอที่  16      
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาดแกว
น้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํา
รอน  ถังแก๊ส  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  20         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก   ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไม
กวาด  แปรง เขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจาก ฯลฯ  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  82 ขอที่  21         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันก๊าด   น้ํามันเครื่อง  แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี  ฯลฯ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  81  ขอที่  13         
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  17
         
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเลเซอร ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่  18
         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาส   ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่   19          

งบลงทุน รวม 120,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 53,300 บาท
วันที่พิมพ : 16/9/2563  10:59:56 หนา : 32/79



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน  ขนาด  44,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  44,000  บีทียู        
 2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง        
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5         
 4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
        
 5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร        
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากขอ  3
)  นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา         
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ        
    (1)  แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1
  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน  15  เมตร        
 8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)        
    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน        
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท        
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท        
    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น        
          ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท        
          ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท        
    (3)  ชนิดติดผนัง        
         ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000 บาท        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  61  ขอ
ที่  12           
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสแกนเนอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ  แบบที่  1  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด  A4
  อัตโนมัติ  (Auto  Document  Feeder)  ไดไมนอยกวา  30
  แผน        
 2. สามารถสแกนเอกสารได  2  หนาแบบอัตโนมัติ        
 3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา  600 x 600  dpi        
 4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด  A4  ไดไมนอย
กวา  20  ppm        
 5. สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด  A4         
 
 6. มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  61  ขอ
ที่  12           

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  82  ขอที่ 24  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซักซอมแผนป้องกันอัคคีภัย  ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการซักซอมแผนป้องกัน
อัคคีภัย  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาสมนาคุณ
วิทยากร  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม   และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่         
ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 -
 2565)  หนาที่  89  ขอที่  5         

โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพแกเด็กนักเรียนและเยาวชน  
ประจําปี  2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการใชอุปกรณ
กูชีพแกเด็กนักเรียนและเยาวชน  (โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)   หนาที่  89  ขอที่  4         
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โครงการอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาเชาที่พัก  คาเชาอุปกรณ
ตาง  ๆ  ในการฝึกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   คา
ยานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ)  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น           
พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  89  ขอที่  3         

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันภัยทางถนน  ประจําปี  2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูการ
ป้องกันภัยทางถนน  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และ อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ
) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)     หนาที่  89  ขอที่  6         
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 317,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 317,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้         
  - ตั้งไว  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน        
  - ตั้งไว  12,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)     
   
  - ตั้งไว  55,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
  - ตั้งไว  35,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  88  ขอที่  12         
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  -  ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภท
คงทน  ไดแก  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ   ที่เย็บ
กระดาษ  กรรไกร  เกาอี้  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  3
  ขอที่  1         
  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภท
สิ้นเปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  น้ํายา
ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทป
กาว  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒน
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  3
  ขอที่  1           

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

  - ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถาด แกว
น้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติกน้ําแข็ง  กระติกน้ํา
รอน  ถังแก๊ส  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  87  ขอที่  1         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก   ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น   ไม
กวาด  แปรง  เขง  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจก  ฯลฯ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  87  ขอที่  2         

วันที่พิมพ : 16/9/2563  10:59:56 หนา : 38/79



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ
ประจําปี  2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคไขเลือดออก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ
คาป้ายรณรงคการป้องกันโรคไขเลือดออก  คาแผนพับ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  93 ขอที่  4         

โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบา   ประจําปี  2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา (โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย  คาแผนพับ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  93  ขอที่  5         
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   ประจําปี  2564

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตรจารย พล
เอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรม พระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  (โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัคซีน  เข็มฉีดยา  ไซริ้งพลาสติก  ถุงมือ  ผาปิดปากจมูก 
ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  94  ขอที่  14         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ  ประจําปี  2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ  (โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทําป้าย  คาจัดทําคูมือดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ  ฯลฯ)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม         
ถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  98  ขอที่  2         
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผูดอยโอกาสและ
คนไรที่พึ่ง   ประจําปี  2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง  (โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ฯลฯ)  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  98 ขอที่  1         

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,757,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,576,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล         
  เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง       
  เงินเดือนนายชางโยธา       
  เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ       
  เงินเดือนนายชางไฟฟ้า       
  เงินเดือนวิศวกรโยธา  ฯลฯ       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  84  ขอที่  17         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84
  ขอที่  16           
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85
  ขอที่  18         

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจํา  (นายชางโยธา)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  19         

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85 ขอ
ที่  20           

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -     
     
2565)  หนาที่  85  ขอที่   21         

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี          
(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   85  ขอที่  22         
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งบดําเนินงาน รวม 2,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 440,000 บาท

  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว  350,000  
บาท  เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   
หนาที่ 85   ขอที่  23         
  - คาตอบแทนกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ ฯลฯ  ตั้งไว 80,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
กรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุและความ
รับผิดทางละเมิด  เป็นไปตามแผน พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่   86  ขอที่  36         
  - คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสราง ฯลฯ ตั้งไว 10,000  
บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับอนุญาต ฯลฯ  เป็นไปตามแผน  
       
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  27
         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  24         

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอที่  7         
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  85  ขอที่  25          
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน   (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร  (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระสายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)  คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย  คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง  ๆ  ฯลฯ         
คาติดตั้งไฟฟ้า         
 1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า         
 2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม กําลัง
ไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ         
คาติดตั้งประปา         
 1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา         
 2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณคาติดตั้งโทรศัพท         
 1) คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน         
 2) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง  ๆ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  85  ขอที่  26          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน
กีฬานักเรียนเยาวชนและเยาวชน  คาใชจายในการ  ฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง ทะเบียนตาง  ๆ  คาเลี้ยง
พยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  
กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใช คาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน  คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขง
ขันกีฬานักเรียนเยาวชนและเยาวชน  คาใชจายในการฝึกอบรม
และสัมมนา  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ
  คาเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน  คาใชจายในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  84  ขอ
ที่  9         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานใชจายจากคาใชจาย    สวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให ปฏิบัติ  ดังนี้ 
        
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
     
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายจากคาวัสดุ  ฯลฯ        
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  83  ขอที่  1         

ค่าวัสดุ รวม 1,340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

  -  ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ   กรรไกร  ที่เย็บ
กระดาษ  เกาอี้  ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอที่  2         
  -  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา   ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  คลิป  ซองเอกสาร  กาว  เทป
กาว  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอที่   3          
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 600,000 บาท

  - ตั้งไว  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   
หนาที่  83   ขอที่   4            
  - ตั้งไว  380,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  ขาดหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอที่  5         
  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  ไดแก  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตาง  ๆ
  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  83  ขอที่  6         

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ไมตาง ๆ
  คอน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไส
ไม  เทปวัดระยะ   ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลาง
มือ  ราวตากผา  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ
.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  86  ขอที่  31         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเสน  แปรง
ทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  86  ขอที่  32         
  - ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ
ตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  86   ขอที่  33          
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันก๊าด           
น้ํามันเครื่อง  แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอที่  10
         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

  - ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  เลนสซูม  กระเปาใส
กลองถายรูป  เครื่องกรอเทป  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอที่  11         
  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร   ฟิลม เม
มโมรี่การด  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)   หนาที่  84  ขอที่  12          

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

  - ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทคง
ทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอที่  13
         
  - ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทสิ้น
เปลือง  ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเลเซอร ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  84  ขอที่  14
         
  - ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  ไดแก  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาส   ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   84  ขอที่  15           
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งบลงทุน รวม 161,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 55,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ  Inverter) ขนาด 36,000  บีทียู  จํานวน  1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  36,000  บีทียู        
 2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง        
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน        
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5         
 4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบบความรอนจากโรงงานเดียวกัน  
       
 5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร        
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากขอ  3
)  นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา         
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ        
     (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1
  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟ ยาวไม
เกิน  15  เมตร         
 8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)        
    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน        
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท        
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท        
    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น        
          ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท        
          ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท        
    (3)  ชนิดติดผนัง        
         ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000  บาท        
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เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  61  ขอ
ที่  15           

ครุภัณฑกอสราง

ไมสต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมสต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  ความยาว  5
  เมตร  จํานวน  2  อัน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้         
 1. ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี        
 2. มีทั้งชนิดความยาว  3  เมตร , 4  เมตร  และ  5
  เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น - ลง  ได        
 3. มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้งเป็นรูปตัว  E  โดยแบงชอง  ๆ  ละ  1
  ซม. มีเลขกํากับทุก  10  ซม.        
 4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสต๊าฟ        
 5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใชงาน        
 6. สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดง  ทุก  ๆ  1  เมตร  บนพื้นสีขาว    
    
 7. มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น      
    
5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  61  ขอ
ที่  14           

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  86   ขอ
ที่  34          

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

รายจายเพื่อจางออกแบบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบจางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน
หรือนิติบุคคล  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561- 
        
2565)  หนาที่  86  ขอที่  35         

งบเงินอุดหนุน รวม 3,880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธาณะ 
ถนนสายสายฝน  หมูที่  3  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 250,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธาณะ ถนนสายสายฝน  หมูที่  3  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการ         
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไข        
 
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  46
  ขอที่  15         
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอย  8  ขางวัดจันทรนิมิต  หมูที่  2  ตําบลบานโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 67,500 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธารณะ  ซอย  8  ขางวัดจันทรนิมิต  หมูที่  2  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและ     
    
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไข         
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  44
  ขอที่  5         

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยทุงแค  6  นายไก  หมูที่  6  ตําบลบานโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 320,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยทุงแค  6  นายไก  หมูที่  6  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและ
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537           
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  50  ขอที่  43           
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนาไกเขี่ย  หมูที่  7  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 75,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนาไกเขี่ย  หมูที่  7  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการ         

ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  52  ขอ
ที่  68           

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายจัด  หมูที่  4  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายจัด  หมูที่  4  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  48  ขอที่  29          
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายณรงค  หมูที่  9  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 75,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายณรงค  หมูที่  9  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  56  ขอที่  95          
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายวันชัย  หมูที่  11  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 260,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธารณะ  ซอยนายวันชัย  หมูที่  11  ตําบลบานโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการ 
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  57  ขอ
ที่  102           
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายหอย - หลังโรงเรียนบานโตกใต  หมูที่  4  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 265,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายหอย - หลังโรงเรียนบานโตกใต  หมูที่  4
  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
แบบและมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  48  ขอที่  31           

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนายอุบล  หมูที่  9  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 120,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง 
สาธารณะ  ซอยนายอุบล  หมูที่  9  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  56  ขอที่  96          
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยบานโตกกลาง  2  หมูที่  2  ตําบลบานโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 52,500 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยบานโตกกลาง  2  หมูที่  2  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและ
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  45  ขอที่  7         

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยบานโตกใต  4  ประปาหมูบาน   หมูที่  4  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยบานโตกใต  4  ประปาหมูบาน   หมูที่  4  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบ
และมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  48  ขอที่  33           
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยบานพี้  3  หมูที่  7  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 350,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง 
สาธารณะ  ซอยบานพี้  3  หมูที่  7  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  50  ขอที่  59          
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยพัสวี  หมูที่  4  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 90,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยพัสวี  หมูที่  4  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  48  ขอ
ที่  28           
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยมวงงาม  หมูที่  5  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยมวงงาม  หมูที่  5  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  49  ขอที่  36          

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยแรงงาน   หมูที่  6  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 66,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยแรงงาน   หมูที่  6  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  50  ขอที่  44          
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยสวนพันธุมา  หมูที่  2  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 435,500 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธารณะ  ซอยสวนพันธุมา  หมูที่  2  ตําบลบานโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  45  ขอที่  6         

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยหลังวัดจันทรนิมิต หมูที่  2  ตําบลบานโตก  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 97,500 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธารณะ  ซอยหลังวัดจันทรนิมิต หมูที่  2  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและ
มาตรฐาน         
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  44  ขอที่  4         
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ถนนสายบานโนนโก - บานใหม  หมูที่  12  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 600,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง        

สาธารณะ  ถนนสายบานโนนโก - บานใหม  หมูที่  12  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบ    
     
และมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  57  ขอที่  106          

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะซอย
นายบัวลือ   หมูที่  11  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 90,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ 
ซอยนายบัวลือ   หมูที่  11  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้า
สวน ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง 
        
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่   57  ขอที่  101        
   

วันที่พิมพ : 16/9/2563  10:59:56 หนา : 61/79



โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  ถนนซอยคลองลึกหมูที่  3  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 71,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  ถนนซอยคลองลึก หมู
ที่  3  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  45  ขอที่   12          

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ จํานวน  3  จุด  หมูที่  11  
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 165,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ จํานวน  3  จุด        
ไดแก         
 จุดที่  1  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  ซอย  2  ผูใหญตาย     
   
 จุดที่  2  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  สายกกนอง - บาน
สะแกงาม  ซอย  1        
 จุดที่  3  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  ซอยนายจัน
ทาน  ซอย  10          
หมูที่  11  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัด
เพชรบูรณ  ตามแบบและมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7    พ.ศ
.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  57  ขอที่  103           
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โครงการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมูบานบริเวณบาน
โคกเจริญแทนของเดิมที่ชํารุด  หมอแปลงขนาด  50  เควีเอ  ระบบ  
3  เฟส  22.000-400/230  โวลท  จํานวน  1  เครื่อง  พรอม
อุปกรณประกอบ  หมูที่  5  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 180,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  ตาม
โครงการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมูบาน        
บริเวณบานโคกเจริญแทนของเดิมที่ชํารุด  หมอแปลงขนาด  50
  เควีเอ  ระบบ  3  เฟส  22.000-400/230  โวลท  จํานวน  1
  เครื่อง  พรอมอุปกรณประกอบ  หมูที่  5  ตําบลบาน
โตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ  ตามแบบและ
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  49  ขอที่  37           

วันที่พิมพ : 16/9/2563  10:59:56 หนา : 63/79



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด   ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และ เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ เครื่องเขียน
และ         
อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่  99  ขอที่  5            

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลบานโตก   
ประจําปี  2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชนตําบลบานโตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย      
     
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ     
    
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  (คาป้ายโครงการ)  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ)   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง         
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม   และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557   เป็นไปตามแผน       
  
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  99  ขอที่  6   
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ   ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูง
อายุ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
      
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม           
คาประกาศนียบัตร  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน     
    
การฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี  (พ.ศ.2561 -
          
2565)   หนาที่  99  ขอที่  7         

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี   ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สตรี  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
      
คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ     
      
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการ   
      
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  100  ขอที่  9      
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โครงการใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ   ประจําปี  2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการใหความรูการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ)  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  100  ขอที่  10          

โครงการใหความรูการลดและการคัดแยกขยะ   ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการลดและ
การคัดแยกขยะ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  100  ขอที่  8         
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและภายนอกตําบล   ประจําปี  
2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ
ภายในและภายนอกตําบล  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใช
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือ
ของรางวัล  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  95  ขอที่  1         
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว   ประจําปี  
2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิราเกลาเจาอยูหัว  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใช
จายในการตกแตงจัดสถานที่  ไดแก  คาผา  คาดอกไม           
คาโอเอซีส  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  96  ขอที่  15         

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี   ประจําปี  2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี (โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่  ไดแก  คาผา  คาดอกไม  คาโอเอซีส  ฯลฯ)   เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   96 ขอที่  16         
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โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
ประจําปี  2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่  ไดแก  คา
ผา  คาดอกไม  คาโอเอซีส  ฯลฯ) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ
.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  96  ขอที่  14         

โครงการวันเด็กแหงชาติ   ประจําปี  2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   หนาที่  96  ขอที่  10         
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โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานโตก   ประจําปี  
2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุตําบลบานโตก  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
ในการตกแตงสถานที่  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของ
รางวัล  คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  96
  ขอที่  11         

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   ประจําปี  2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่  คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  95  ขอที่  9         

โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง   ประจําปี  2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณีลอย
กระทง  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตง
สถานที่  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินหรือของรางวัล  คาใชจาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  ฯลฯ) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 95   ขอที่  6         
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 427,000 บาท

งบลงทุน รวม 427,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 427,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยองคการ
บริหารสวนตําบล  หมูที่  13  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
 จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 195,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ปฐมวัยองคการบริหารสวนตําบล  หมูที่  13          
ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาด
กวาง  12.00  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  โดยซอมแซมในสวน
ตามที่แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นร  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  35  ขอที่  216           

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานโตก  
(กองชาง)  หมูที่  13  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 75,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโครงการตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  (กองชาง)  หมูที่  13  ตําบล        
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาด
สูง  2.75  เมตร  ยาว  3.20  เมตร  จํานวน  2  ชอง  ตาม         

ที่แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ.2537       
  
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  35  ขอที่  218           
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โครงการปรับปรุงตอเติมหองทํางานอาคารหองประชุม   หมูที่  13  
ตําบลบานโตก   อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 35,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงตอเติมหองทํางานอาคารหอง
ประชุม   หมูที่  13  ตําบลบานโตก   อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ   ขนาดสูง  2.85  เมตร  ยาว  2.85
  เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3
  หนาที่  34  ขอที่  227           

โครงการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟ้าระบบประปาหมูบาน  บริเวณบานโคกเจริญ  หมูที่  5  ตําบล
บานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 110,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโครงการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขับ
เคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟ้าระบบประปาหมูบาน  บริเวณ บานโคก
เจริญ  หมูที่  5  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ขนาด 5.5  HP  
และ  ตูควบคุมพรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน  2  ชุด   ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  11  ขอ
ที่  66           
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โครงการเป่าลางทําความสะอาดบอบาดาล  บริเวณบอบาดาลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก  หมูที่  13  ตําบลบานโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโครงการเป่าลางทําความสะอาดบอ
บาดาล  บริเวณบอบาดาลภายในองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  หมูที่  13  ตําบลบานโตก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ
.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พศ.2561 - 2565) 
        
เพิ่มเติมฉบับที่  3  หนาที่  34  ขอที่  215           
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจถาย
โอนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานโตกและป่าสงวนแหงชาติ  
ประจําปี  2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันแกไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานโตกและป่าสงวนแหงชาติ  ประจําปี  2563  (โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ         

ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาจางเหมา
จัดทําป้ายรณรงค  คาวัสดุในการทําแผนพับ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  101  ขอที่  5         
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โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  
ประจําปี  2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําและการกําจัดน้ําเสีย (โดยมีคาใชจายประกอบดวย   
       
คาจางเหมาจัดทําป้ายรณรงคและป้องกันการเผาป่า  คาวัดุในการ
จัดทําแผนพับ  ฯลฯ)  เป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ      
   
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7
  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 -   
       
2565)  หนาที่  101  ขอที่  4         

โครงการรณรงคและป้องกันการเผาป่า   ประจําปี  2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
การเผาป่า  (โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทําป้าย  
       
รณรงคและป้องกันการเผาป่า  คาวัดุในการจัดทําแผนพับ  ฯลฯ
)  เป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ.2562  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  101
  ขอที่  3         
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,004,900 บาท

งบกลาง รวม 22,004,900 บาท
งบกลาง รวม 22,004,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง   ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด 
        
ที่  มท  0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  และหนังสือสํานักงาน  ก.จ.      
   
ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี   
      
(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  7         

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง  เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565
)  หนาที่  98  ขอที่  9         
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2553   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท
  0891.3/ว  118  ลงวันที่  15  มกราคม  2556  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2553  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 -2565)  หนาที่  97  ขอที่  1         

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
    
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย 
หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท
  0891.3/ว  3609  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทาง การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2553  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนา         
ทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  3         
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการสงเคราะหผูป่วยโรคเอดส  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548
  ขอ  16  และ  ขอ  17   หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง  ดวน
ที่สุด ที่  มท  0891.3/ว  1381  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2558
   หนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว  1468  ลงวันที่  7
  กรกฎาคม  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  2         

สํารองจาย จํานวน 489,900 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  667 ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว  4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่  มท  0808.2/ว  3456
  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที่   6
  มิถุนายน  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  98  ขอที่  10         
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.2557
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว
  2199 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว  1514  ลงวันที่  26
  กรกฎาคม 2554  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนาที่  97  ขอที่  5         

รายจายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตาม
หนังสือ   ที่   มท  0891.4/ว 2502   เรื่อง  แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคปกครองสวนทอง
ถิ่น  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  4295  ลงวันที่  3
  สิงหาคม  2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5  ปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)           
หนาที่  97  ขอที่  6         

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น   ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 28  ลงวันที่  21
  กรกฎาคม  2559  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว 29  ลงวันที่  21
  กรกฎาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
  0808.5/ว  1264         
ลงวันที่  30  พฤษภาคม   2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5
  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่   97  ขอที่  8         
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