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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลบานโต
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

25,046,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,919,400 บาท

รวม

3,146,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

จานวน

43,000 บาท

จานวน

43,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย และรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 37
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย และรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 38
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษนาย และรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 39
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 76 ขอที่ 86
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

2,440,000 บาท

รวม

8,773,400 บาท

จานวน

5,100,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภา ฯ รองประธาน ภา ฯ
ลขานุ าร ภา ฯ และ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
บานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 64 ขอ 40
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนตาบล ไดแ
- งิน ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
- งิน ดือน ัว นา านั ปลัด
- งิน ดือนนั จัด ารงานทั่วไป
- งิน ดือนนั ทรัพยา รบุคคล
- งิน ดือนนั วิ คราะ นโยบายและแผน
- งิน ดือนนิติ ร
- งิน ดือนนั พัฒนาชุมชน
- งิน ดือนนั วิชา ารศึ ษา
- งิน ดือน จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- งิน ดือนครและ งินปรับปรุง งิน ดือนคร
- งิน ดือน จาพนั งาน าธารณ ุข ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 65 ขอที่ 41
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65
ขอ 42
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รับตาแ นงที่มี ตุพิ ศษของพนั งาน
วนตาบล ป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 65 ขอที่ 43
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งินประจาตาแ นง

จานวน

210,000 บาท

จานวน

134,400 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,900,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง/ งินคาตอบแทนของพนั งาน วน
ตาบล ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 66 ขอที่ 52
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของคร ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 79 ขอที่ 105
คาจางล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาจางของล จางประจาและ งินปรับปรุงคาจาง
ล จางประจา ( งิน ดือนนั าร) ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 53
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอ
ที่ 54
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานจาง
ตามภาร ิจ และพนั งานจางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 55
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 56
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

7,710,000 บาท

รวม

860,000 บาท

จานวน

740,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- คาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว 120,000
บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ อา า มัครบริบาลทอง
ถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2
/ว 4253 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2563 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 2
ขอที่ 1
- คาตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง คาตอบแทน อป
พร. งินรางวัล ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ
แทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง คาตอบแทน อปพร. งิน
รางวัล ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 59 ขอที่ 4
- งินประโยชนตอนแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว 500,000
บาท พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565
) นาที่ 67 ขอที่ 57
- คาตอบแทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ าร
พั ดุ ฯลฯ ตั้งไว 70,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน
รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุและความ
รับผิดทางละ มิด ป็นไปตามแผน พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 79 ขอที่ 106
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล ล จาง พนั งานจาง ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 58
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คา ชาบาน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 36
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตาบล ล จางประจา และนาย องค ารบริ าร วนตาบลบาน
โต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 59 ขอที่ 5
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ค่าใช้สอย

รวม

1,960,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป
นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา
ชาทรัพย ิน (ย วนคา ชาบาน) คาโฆษณาและ ผย
แพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว
ทางวิทยุ ระ าย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ
) คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง มาบริ าร ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารได
ใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุป รณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้าและอุป รณประปาซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซม
ระบบประปาและอุป รณ
คาติดตั้งโทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย วนคาต าขา คา
ครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ ครื่องโทรศัพทภายใน
2) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 60 ขอที่ 6
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

30,000 บาท

คา ารจัดงานนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจายใน ารแขงขัน จานวน
ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร และ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั
คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทาง ดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา บี้ย ลี้ยง
พยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ ม
ทดแทน คาธรรม นียมใน ารรังวัดที่ดิน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ ขอที่

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น) พิธี ปิดอาคารตาง ๆ คาใชจาย
ในพิธีทางศา นา รัฐพิธี ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอที่ 7
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ารจัดงาน
นิทรรศ าร ประ วดแขงขัน คาใชจายใน ารแขงขัน ีฬา นั
รียน ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
คา บี้ย ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คา
พวง มาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา คาชดใช
คา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน คาธรรม นียมใน ารรังวัด
ที่ดิน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอที่ 8
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คาใชจายโครง าร Big Cleaning Day ประจาปี 2564

จานวน

20,000 บาท

คาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล

500,000 บาท

- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจาย
โครง าร Big Cleaning Day ประจาปี 2564 (โดยมีคาใช
จายประ อบดวย คาไม วาด คาน้ามัน คาป้าย คาน้าดื่ม คา
ถุงขยะ ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 มาตรา 66 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 50

- ตั้งไว 500,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าร
ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล นาย องค าร
บริ าร วนตาบล ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 มาตรา 66 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอ 10
คาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารจัดทารายงานผล ารดา นินงาน จานวน
ของ อบต.
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร
โครง ารจัดทารายงานผล ารดา นินงานของ อบต. (โดยมีคาใช
จายประ อบดวย คาจัดทารายงานผล ารดา นินงานของ อบต
. ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและ องค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
มาตรา 66 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 60 ขอที่ 11

30,000 บาท
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คาใชจายใน ารดา นิน ารโครง าร ง ริมและพัฒนาความรแ
พนั งาน วนทองถิ่น ลุ จางประจา พนั งานองค ารบริ าร วน
ตาบลบานโต

จานวน

20,000 บาท

คาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดตั้งจุดบริ ารประชาชนในชวงวัน จานวน
ยุด
ทศ าลตาบลบานโต

60,000 บาท

- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร
โครง าร ง ริมและพัฒนาความรแ พนั งาน วนทอง
ถิ่น ล จางประจา พนั งานองค ารบริ าร วนตาบลบาน
โต (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ) ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบลและองงค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 66 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 2
นาที่ 1 ขอที่ 1

- ตั้งไว 60,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน
โครง ารจัดตั้งจุดบริ ารประชาชนในชวงวัน ยุด ทศ าลตาบล
บานโต (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาน้าดื่ม คาน้าแข็ง คา
วั ดุ คาป้าย คาอา าร ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 66
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 61 ขอที่ 18
คาใชจายใน าร ารวจความพึงพอใจของผรับบริ าร พื่อประ มิน
ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร พื่อ า นด
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ารวจ
ความพึงพอใจของผรับบริ าร พื่อประ มินประ ิทธิภาพ และ
ประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร พื่อ า นดประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 60 ขอที่ 9

จานวน

20,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

180,000 บาท

รวม

3,945,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรง
งานใชจายจา คาใช อย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2.คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จาย
จา คาวั ดุ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 60 ขอที่ 12
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ รรไ ร ที่ ย็บ
ระดาษ าอี้ ตรายาง ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอที่ 13
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป
าว น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอที่ 14

นา : 11/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:55

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า ครื่อง
วัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 77 ขอที่ 91
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขาด ลอด
ฟลออ ร ซนซ บร อร ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 92
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 93
วั ดุงานบานงานครัว
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาด แ ว
น้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้าแข็ง ระติ น้า
รอน ถังแ ๊ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 61 ขอที่ 15
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม วาด แปรง
ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด ระจ ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61
นาที่ 16
คาอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) วั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ นม ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอที่ 44
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วั ดุ อ ราง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย
ขวาน บไ ไม ทปวัดระยะ ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 31
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ
รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น แปรง
ทา ี ปนขาว ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 32
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ ทอน้าและอุป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 33
วั ดุยานพา นะและขน ง
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ไขควง ประแจ แมแรง คีมล็อค ุญแจปา
ตาย ุญแจ ลื่อน ล๊อค ียร ล็อคคลัตซ ระจ โคงมน ล็อค
พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอที่ 20
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ยางรถยนต น้ามัน บร น็อตและ ร าย
ไมล พลา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอที่ 21
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ชน บร บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต ครัช พวง
มาลัย ายพาน มอน้า ัว ทียน แบต ตอรี่ ฯลฯ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอ
ที่ 22
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

950,000 บาท

จานวน

320,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่อง แ ๊ ุงตม น้ามันจารบี ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 63 ขอที่ 33
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ปล ามคนไข ครื่องนึ่ง ครื่องวัดน้าฝนถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องมือวิทยาศา ตร ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ ขอที่
- ตั้งไว 300,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ าลีและผาพันแผล วชภัณฑ คมีภัณฑ แอล อ
ฮอร ออ ซิ จน น้ายาตาง ๆ ลือด ายยาง ล ยาง ลอด
แ ว ถุงมือ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ ขอที่
วั ดุ าร ษตร
- ตั้งไว 5,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ คียง ปริง ลอร จอบ จานพรวน ผานไถ คราด
ครื่องดั แมลง ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 55 ขอที่ 1
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรพืชและ ัตว อา าร
ัตว พืชและ ัตว วั ดุ พาะชา ผาใบ รือผาพลา ติ นา า
ป้อง ันแ ๊ พิษ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 55 ขอที่ 2
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลน ซม ระ ปาใ
ลองถายรป ครื่อง รอ ทป ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 34
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ พ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 64 ขอที่ 35
วั ดุคอมพิว ตอร
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ. .2561 - 2565) นาที่ 62 ขอที่ 23
- ตั้งไว 80,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ
รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ ครื่องคอมพิว ตอรแบบ ล ซอร ฯลฯ ป็นไปตาม แผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอที่ 24
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป มา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 62 ขอที่ 25
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิงประ ภท ิ้น ปลือง ชน ถังดับ
พลิง ล บอลดับ พลิง ายดับ พลิง ารดับ พลิง ฯลฯ ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 61
ขอที่ 19
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วั ดุอื่น

จานวน

160,000 บาท

รวม

945,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายตามรายละ อียดดังนี้
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ คา นัง ือพิมพ และนิตย าร ฯลฯ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 65 ขอ
ที่ 46
- ตั้งไว 120,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ถังขยะ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 66 ขอที่ 51
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น ๆ ประ ภทคง
ทน ไดแ คาอุป รณใน าร ชื่อมตออิน ตอร น็ต ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 59 ขอที่ 3
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบลบาน
โต รือในที่ าธารณะ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 63 ขอที่ 29
คาบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท คา ชาอิน ตอร น็ท า รับที่ทา าร
องค ารบริ าร วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 63 ขอที่ 30
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นโทร ลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คา
ชาตไปรษณีย ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 63 ขอที่ 31
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

130,000 บาท

รวม

2,791,000 บาท

รวม

2,791,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทร าร คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
ื่อ าร คาใชจาย ี่ยว บั ารใชระบบอิน ตอร น็ท รวมถึง
อิน ตอร น็ท ารด และคา ื่อ ารอื่น ๆ ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 63 ขอที่ 32

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
- พัดลมอุต า รรม
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมอุต า รรม จานวน 5 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
1. ปรับระดับแรงลมดวยปุ่ม ด 3 ระดับ
2. ปรับ ายซาย - ขวาได และปุ่มบังคับ ายไดตามตอง าร
3. ชนิดตั้งพื้น ขาตั้งแบบ 3 ขา
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 60 ลาดับ
ที่ 3
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าอี้แถว า รับพั คอย

จานวน

32,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้แถว า รับพั คอย จานวน 4
ตัว โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1. พนั พิงและที่นั่ง ล็ ขึ้นรปชิ้น ดียว
2. คานรองรับใตที่นั่งผลิตจา ล็ รองรับ วนที่นั่งไดอยางมั่นคง
3. ขา าอี้ ล็ ชุบโคร มี่ยม พรอมรองขา ันรอยป ป้องพื้น
ผิวจา รอยขดขีดจา ขา าอี้
4. ที่วางแขน ล็ ชุบโคร มี่ยมขนาบดานขางรองรับ ารวางพั
แขน
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 60 ขอ
ที่ 5
าอี้ อน ประ งค
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้ อน ประ งค แบบ บาะนวม ขาชุบ
โคร มี่ยม มีพนั พิง จานวน 50 ตัว
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 60 ลาดับ
ที่ 4
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุ ขยะ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุ ขยะ ขนาด 6 ตัน 6
ลอ ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 6,000 ซีซี รือ าลัง
ครื่องยนต
ง ุดไมต่า วา 170 ิโลวัตต แบบอัดทาย จานวน 1
คัน โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ตบรรทุ มลฝอยมีขนาดความจุของตไมนอย วา 10
ล บาศ มตรและ ามารถรับน้า นั มลฝอยไดไมนอย วา
5,000 ิโล รัม
2. ตัวถังทาดวย ล็ นาไมนอย วา 3 มิลลิ มตร พื้น นาไม
นอย วา 4.50 มิลลิ มตร
3. รถรับน้า นั บรรทุ ไมต่า วา 6,000 ิโล รัม และน้า นั
ของรถรวมน้า นั บรรทุ ไมต่า วา 12,000
ิโล รัม
4. ชุดอัดทายทางานดวยระบบไฮดรอลิ ามารถผลิตแรงดัน ง
ุดไมนอย วา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
5. มีโคมไฟ ัญญาณวับวาบ ี ลือง 1 ดวง
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 60 ขอ
ที่ 2

จานวน

2,400,000 บาท
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครื่องตัด ญา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญาแบบลอจั รยาน จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1. ป็น ครื่องตัด ญาแบบ ข็น
2. ครื่องยนตขนาดไมนอย วา 5 แรงมา
3. ขนาด นผาศนย ลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว
4. รัศมีตัด ญา วางไมนอย วา 20 นิ้ว
5. ความจุถังน้ามัน ครื่องยนต ไมนอย วา 1.50 ลิตร
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 60 ขอ
ที่ 6

จานวน

12,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1.มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
2.มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไมนอย วา 4 MB
3.มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
ขนาดไมนอย วา 4 GB
4.มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5.มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
6.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง
7.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
นอย วา 3 ชอง
8.มีแป้นพิมพและ มา
9.มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 250 ขอที่ 17

จานวน

17,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,626,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,626,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 67 ขอที่ 60

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
อุด นุนองค ารบริ าร วนตาบล ะ ดียง
พื่ออุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ป็น จาภาพจัด
งาน ตามโครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 94
อุด นุนองค ารบริ าร วนตาบล วยใ ญ
พื่ออุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่นที่ ป็น จาภาพจัด
งาน ตามโครง ารอุด นุน ารจัด ิจ รรมงานประ พณีมะขาม
วาน
นครบาล พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ 2564 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 78 ขอ
ที่ 99
งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโรง รียนในตาบลบานโต (อา าร ลางวัน)
พื่ออุด นุน ป็นคาอา าร ลางวันใ แ โรง รียนตาง ๆ ใน ขต
ทองที่ตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 77 ขอที่ 97
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อุด นุนศนยอานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติดจัง วัด
พชรบรณ

จานวน

35,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

รวม

4,442,300 บาท

รวม

3,272,000 บาท

รวม

3,272,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท

พื่ออุด นุนศนยอานวย ารป้อง ันและปราบปรามยา พติด
จัง วัด พชรบรณ ตามโครง ารบรณา ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติดจัง วัด พชรบรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)
นาที่ 78 ขอที่ 102
งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ุข
พื่ออุด นุน ารดา นินงานดาน าธารณ ุขของคณะ รรม าร ม
บาน ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 77 ขอที่ 95
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนตาบล
งิน ดือนผอานวย าร องคลัง
งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภายใน
งิน ดือน จาพนั งานจัด ็บรายได
งิน ดือนนั วิชา ารคลัง
งิน ดือน จาพนั งาน าร งินและบัญชี
งิน ดือน จาพนั งานพั ดุ
งิน ดือนนั วิชา ารจัด ็บรายได
งิน ดือนนั วิชา ารพั ดุ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 80 ขอที่ 2
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

390,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80
ขอที่ 3
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80
ขอที่ 4
คาจางล จางประจา
พื่อจาย ป็ฯคาจางของล จางประจา และ งินปรับปรุงคาจาง
ล จางประจา (นั วิชา าร งินและบัญชี) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 5
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอ
ที่ 6
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 80 ขอที่ 7
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตามภาร ิจ และ
พนั งานจางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 8
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

1,050,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จานวน

310,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว 300,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81
ขอที่ 9
- คาตอบแทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ าร
พั ดุ ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน
รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุและความ
รับผิดทางละ มิด ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 25

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล ล จาง พนั งานจาง ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 80 ขอที่ 1
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 14
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และล จางประจา ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 10
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ค่าใช้สอย

รวม

320,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ( องคลัง)
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป
นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชา
ทรัพย ิน (ย วนคา ชาบาน) คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระ าย
ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรม นียม
ตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษาคาจาง มาบริ าร
ตาง ๆ ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารได
ใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุป รณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้าและอุป รณประปาซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซม
ระบบประปาและอุป รณ
คาติดตั้งโทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย วนคาต าขา คา
ครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ ครื่องโทรศัพทภายใน
2) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 81 ขอที่ 11
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง าร ารวจและจัดทาบัญชีราย ารที่ดินและ ิ่งปล
ราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ารวจ
และจัดทาบัญชีราย ารที่ดินและ ิ่งปล ราง ตาม พระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562 (โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาป้าย คา ระดาษ ฯลฯ) ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 26

จานวน

100,000 บาท
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คาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน ีฬานั รียน จานวน
ยาวชนและประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา คาใช
จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม

นา : 27/79

100,000 บาท

และพวงมาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน คาใชจาย
ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานจัด
นิทรรศ าร ประ วดแขงขัน ีฬานั รียน ยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา คาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยงพยาน คาของ
รางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม และพวงมาลา คาชดใชคา ีย าย รือคา ินไ มทด
แทน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 12
โครง ารองค ารบริ าร วนตาบลบานโต คลื่อนที่ ประจาปีงบประ จานวน
มาณพ.ศ.2564
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารองค าร
บริ าร วนตาบลบานโต คลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายโครง าร คาน้า
ดื่ม ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่มติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ
.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (ปี 2561 - 2565
) นาที่ 82 ขอที่ 22

20,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้งคา ิ่งของ และคาแรง
งานใชจายจา คาใชจาย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2. คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ
จายจา คาวั ดุ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 82 ขอที่ 22
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานประ ภท
คงทน ไดแ ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ ที่ ย็บ
ระดาษ รรไ ร าอี้ ตรายาง ตะแ รงวาง อ าร ครื่อง
ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 15
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานประ ภท
ิ้น ปลือง ไดแ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป
าว น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 81 ขอที่ 16

นา : 29/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาดแ ว
น้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้าแข็ง ระติ น้า
รอน ถังแ ๊ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 20
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม
วาด แปรง ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด ระจา ฯลฯ ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 82 ขอที่ 21
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ๊าด น้ามัน ครื่อง แ ๊ ุงตม น้ามันจารบี ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 81 ขอที่ 13

นา : 30/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

120,000 บาท

รวม

120,300 บาท

- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 17
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ
รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ ครื่องคอมพิว ตอรแบบ ล ซอร ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 18
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป มา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 19
งบลงทุน

นา : 31/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

รวม

120,300 บาท

นา : 32/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

ครื่องปรับอา าศแบบแย วน

จานวน

53,300 บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบแย วน แบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 44,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง
นวย งความ ย็นและ นวยระบายความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3
) นอ นือจา ารพิจารณาดานราคาแลว พื่อ ป็น าร
ประ ยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคา
ประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วนประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1
ตัว ทอทองแดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม
ิน 15 มตร
8. คาติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ( รณีตอง ารแ ดงคาติดตั้งแย
จา ราคา ครื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน
ขนาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดตตั้งพื้น
ขนาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 61 ขอ
ที่ 12

นา : 33/79

นา : 34/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่อง แ น นอร

จานวน

17,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง แ น นอร า รับงาน ็บ อ าร
ระดับศนยบริ าร แบบที่ 1 จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ป็น แ น นอรชนิดป้อน ระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย วา 30
แผน
2. ามารถ แ น อ ารได 2 นาแบบอัตโนมัติ
3. มีความละ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย
วา 600 x 600 dpi
4. มีความ ร็วใน าร แ น ระดาษขนาด A4 ไดไมนอย
วา 20 ppm
5. ามารถ แ น อ ารไดไมนอย วา ระดาษขนาด A4
6. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 61 ขอ
ที่ 12
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 82 ขอที่ 24

นา : 35/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารซั ซอมแผนป้อง ันอัคคีภัย ประจาปี 2564
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาโครง ารซั ซอมแผนป้อง ัน
อัคคีภัย (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณ
วิทยา ร ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 89 ขอที่ 5
โครง ารอบรม ารใชอุป รณ ชีพแ ด็ นั รียนและ ยาวชน
ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม ารใชอุป รณ
ชีพแ ด็ นั รียนและ ยาวชน (โดยมีคาใชจายประ อบดวยคา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช
และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คา มนาคุณวิทยา ร คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ
อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 89 ขอที่ 4

นา : 36/79
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โครง ารอบรม ารป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ประจาปี 2564

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรมป้อง ันบรร ทา
าธารณภัย (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย ี่ยว ับ าร
ใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คา ชาที่พั คา ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง
ขียนและอุป รณ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
ยานพา นะ คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็น
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 89 ขอที่ 3
โครง ารอบรมใ ความร ารป้อง ันภัยทางถนน ประจาปี 2564
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาโครง ารอบรมใ ความร าร
ป้อง ันภัยทางถนน (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับใชและ ารต แตง
ถานที่ฝึ อบรม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และ อุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
)
นาที่ 89 ขอที่ 6

นา : 37/79
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

317,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

317,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

252,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ตามรายละ อียด
ดังตอไปนี้
- ตั้งไว 150,000 บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน ด็ นั
รียน
- ตั้งไว 12,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ง ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนั รียนยา จน)
- ตั้งไว 55,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อนของ
ศนยพัฒนา ด็ ล็
- ตั้งไว 35,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 88 ขอที่ 12

นา : 38/79
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานประ ภท
คงทน ไดแ ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ ที่ ย็บ
ระดาษ รรไ ร าอี้ ตรายาง ตะแ รงวาง อ าร ครื่อง
ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 3
ขอที่ 1
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานประ ภท
ิ้น ปลือง ไดแ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป
าว น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 3
ขอที่ 1
วั ดุงานบานงานครัว
- ตั้งไว 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถาด แ ว
น้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระติ น้าแข็ง ระติ น้า
รอน ถังแ ๊ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 87 ขอที่ 1
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ไม
วาด แปรง ขง น้ายาลาง องน้า น้ายา ช็ด ระจ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 87 ขอที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคระบาดที่ ิดจา ยุง ป็นพา นะ
ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
โรคไข ลือดออ (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายโครง าร
คาป้ายรณรงค ารป้อง ันโรคไข ลือดออ คาแผนพับ คาใชจาย
อื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 93 ขอที่ 4
โครง ารรณรงคและป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
โรคพิษ ุนัขบา (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้าย คาแผนพับ
คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 93 ขอที่ 5
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โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ จานวน
ปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช
ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจาปี 2564

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธานศา ตรจารย พล
อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช ุมารี รม พระ
ศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาวัคซีน ข็มฉีดยา ไซริ้งพลา ติ ถุงมือ ผาปิดปา จม
ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 94 ขอที่ 14
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ยี่ยมบานผ งอายุ ประจาปี 2564
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาโครง าร ยี่ยมบานผ งอายุ (โดยมี
คาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัดทาป้าย คาจัดทาคมือดแล
ุขภาพผ งอายุ ฯลฯ) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 98 ขอที่ 2
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โครง าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ าร ผดอยโอ า และ จานวน
คนไรที่พึ่ง ประจาปี 2564

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิ าร ผดอยโอ า และคนไรที่พึ่ง (โดยมีคาใช
จายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถาน
ที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ ฯลฯ) ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 98 ขอที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

9,757,400 บาท

รวม

3,576,000 บาท

รวม

3,576,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนตาบล
งิน ดือนผอานวย าร องชาง
งิน ดือนนายชางโยธา
งิน ดือน จาพนั งานธุร าร
งิน ดือนนายชางไฟฟ้า
งิน ดือนวิศว รโยธา ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 84 ขอที่ 17
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84
ขอที่ 16

นา : 42/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

264,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85
ขอที่ 18
คาจางล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาจางของล จางประจา และ งินปรับปรุงคาจาง
ล จางประจา (นายชางโยธา) ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 19
งิน พิ่มตาง ๆของล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของล จางประจา ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอ
ที่ 20
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 85 ขอที่ 21
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตามภาร ิจ และ
พนั งานจางทั่วไป ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 22
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

2,140,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จานวน

440,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว 350,000
บาท พื่อจาย ป็นคาประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 85 ขอที่ 23
- คาตอบแทน รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ าร
พั ดุ ฯลฯ ตั้งไว 80,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน
รรม ารซึ่งมี นาที่ รือปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ ารพั ดุและความ
รับผิดทางละ มิด ป็นไปตามแผน พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 36
- คาตอบแทน ารตรวจแบบแปลน อ ราง ฯลฯ ตั้งไว 10,000
บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารตรวจแบบแปลน อ ราง รือ
ดัดแปลงอาคารที่ไดรับจา ผขอรับอนุญาต ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 27

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล ล จาง พนั งานจาง ป็นไปตามแผน
พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 24
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น งินคา ชาบานของพนั งาน วนตาบลองค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอที่ 7
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และล จางประจา ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 85 ขอที่ 25

จานวน

70,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ จานวน
นัง ือ รือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล ฯลฯ

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป
นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชา
ทรัพย ิน (ย วนคา ชาบาน) คาโฆษณาและ ผยแพร (ราย
จาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระ าย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดา นินคดี
ตามคาพิพา ษา คาจาง มาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ
คาติดตั้งไฟฟ้า
1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารได
ใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัด และ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
2) คาจาง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณ
คาติดตั้งประปา
1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้าและอุป รณประปาซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา
2) คาจาง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซม
ระบบประปาและอุป รณคาติดตั้งโทรศัพท
1) คาใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย วนคาต าขา คา
ครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ ครื่องโทรศัพทภายใน
2) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 85 ขอที่ 26
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วดแขงขัน จานวน
ีฬานั รียน ยาวชนและ ยาวชน คาใชจายใน าร ฝึ อบรมและ
ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลง ทะ บียนตาง ๆ คา ลี้ยง
พยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา คาชดใช คา ีย าย รือคา ินไ ม
ทดแทน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร ประ วดแขง
ขัน ีฬานั รียน ยาวชนและ ยาวชน คาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ ัมมนา คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
คา ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา คาชดใชคา ีย าย รือ
คา ินไ มทดแทน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอ
ที่ 9

80,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,340,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ป็น ารจาง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรง
งานใชจายจา คาใชจาย วน รณีองค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นผดา นิน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2. คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ
จายจา คาวั ดุ ฯลฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 83 ขอที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ ระดาษ รรไ ร ที่ ย็บ
ระดาษ าอี้ ตรายาง ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอที่ 2
- ตั้งไว 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายา
ลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม คลิป ซอง อ าร าว ทป
าว น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอที่ 3
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

600,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- ตั้งไว 200,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 83 ขอที่ 4
- ตั้งไว 380,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขาด ลอด
ฟลออ ร ซนซ บร อร ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอที่ 5
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล ไดแ ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 83 ขอที่ 6
วั ดุ อ ราง
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ไมตาง ๆ
คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ
ไม ทปวัดระยะ ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลาง
มือ ราวตา ผา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 31
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ น้ามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ
รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น แปรง
ทา ี ปนขาว ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 32
- ตั้งไว 40,000 บาท พื่อจาย ป็นคาวั ดุประ ภทวั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ ทอน้าและอุป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอที่ 33
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ๊าด
น้ามัน ครื่อง แ ๊ ุงตม น้ามันจารบี ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 10

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- ตั้งไว 10,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลน ซม ระ ปาใ
ลองถายรป ครื่อง รอ ทป ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 11
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ พ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 12
วั ดุคอมพิว ตอร
- ตั้งไว 20,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทคง
ทน ไดแ แผน รือจานบันทึ ขอมล ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 13
- ตั้งไว 50,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภท ิ้น
ปลือง ไดแ อุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ
รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ ครื่องคอมพิว ตอรแบบ ล ซอร ฯลฯ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 14
- ตั้งไว 30,000 บาท พื่อ ป็นคาวั ดุประ ภทอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ไดแ แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป มา ฯลฯ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 84 ขอที่ 15
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

161,400 บาท

รวม

111,400 บาท

จานวน

55,400 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ครื่องปรับอา าศ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบตั้งพื้น รือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทีย จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 36,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง
นวย งความ ย็นและ นวยระบบความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3
) นอ นือจา ารพิจารณาดานราคาแลว พื่อ ป็น าร
ประ ยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคา
ประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1
ตัว ทอทองแดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟ ยาวไม
ิน 15 มตร
8. คาติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ( รณีตอง ารแ ดงคาติดตั้งแย
จา ราคา ครื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน
ขนาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดตตั้งพื้น
ขนาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
ขนาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
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ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 61 ขอ
ที่ 15

ครุภัณฑ อ ราง
ไม ต๊าฟอลมิ นียมแบบชั

จานวน

6,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไม ต๊าฟอลมิ นียมแบบชั ความยาว 5
มตร จานวน 2 อัน โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ทาดวยอลมิ นียมอยางดี
2. มีทั้งชนิดความยาว 3 มตร , 4 มตร และ 5
มตร ามารถ ลื่อนขึ้น - ลง ได
3. มีขีด วนแบงแบบ ัวตั้ง ป็นรปตัว E โดยแบงชอง ๆ ละ 1
ซม. มี ลข า ับทุ 10 ซม.
4. มี ลอดระดับฟอง ลมและซองบรรจุไม ต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใชงาน
6. ีที่ขีดแบง ป็น ีดา ลับแดง ทุ ๆ 1 มตร บนพื้น ีขาว
7. มีโล ะ ุมปลายรองรับดานลาง
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 61 ขอ
ที่ 14
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 86 ขอ
ที่ 34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
รายจาย พื่อจางออ แบบ

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,880,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,880,000 บาท

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธาณะ จานวน
ถนน าย ายฝน มที่ 3 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ
จัง วัด พชรบรณ

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางออ แบบจางควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน
รือนิติบุคคล ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.25612565) นาที่ 86 ขอที่ 35

งินอุด นุน วนราช าร

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธาณะ ถนน าย ายฝน มที่ 3 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 46
ขอที่ 15
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย 8 ขางวัดจันทรนิมิต มที่ 2 ตาบลบานโต
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

67,500 บาท

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ซอยทุงแค 6 นายไ มที่ 6 ตาบลบานโต อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

320,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย 8 ขางวัดจันทรนิมิต มที่ 2 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 44
ขอที่ 5

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยทุงแค 6 นายไ มที่ 6 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 50 ขอที่ 43
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาไ ขี่ย มที่ 7 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

75,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาไ ขี่ย มที่ 7 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 52 ขอ
ที่ 68
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายจัด มที่ 4 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายจัด มที่ 4 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 48 ขอที่ 29
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายณรงค มที่ 9 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

75,000 บาท

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ซอยนายวันชัย มที่ 11 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

260,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายณรงค มที่ 9 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 56 ขอที่ 95

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายวันชัย มที่ 11 ตาบลบานโต อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 57 ขอ
ที่ 102
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาย อย - ลังโรง รียนบานโต ใต มที่ 4
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

265,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนาย อย - ลังโรง รียนบานโต ใต มที่ 4
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตาม
แบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 48 ขอที่ 31
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายอุบล มที่ 9 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยนายอุบล มที่ 9 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 56 ขอที่ 96
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ซอยบานโต ลาง 2 มที่ 2 ตาบลบานโต อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

52,500 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยบานโต ลาง 2 มที่ 2 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 45 ขอที่ 7
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยบานโต ใต 4 ประปา มบาน มที่ 4 ตาบล
บานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยบานโต ใต 4 ประปา มบาน มที่ 4 ตาบล
บานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบ
และมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 48 ขอที่ 33

จานวน

150,000 บาท
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยบานพี้ 3 มที่ 7 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

350,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยบานพี้ 3 มที่ 7 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 50 ขอที่ 59

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยพั วี มที่ 4 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยพั วี มที่ 4 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 48 ขอ
ที่ 28

นา : 59/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยมวงงาม มที่ 5 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

66,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยมวงงาม มที่ 5 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 49 ขอที่ 36

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยแรงงาน มที่ 6 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอยแรงงาน มที่ 6 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 50 ขอที่ 44

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ซอย วนพันธุมา มที่ 2 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

นา : 60/79

435,500 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย วนพันธุมา มที่ 2 ตาบลบานโต อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 45 ขอที่ 6
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ซอย ลังวัดจันทรนิมิต มที่ 2 ตาบลบานโต อา ภอ
มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ซอย ลังวัดจันทรนิมิต มที่ 2 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและ
มาตรฐาน
ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบล และองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 44 ขอที่ 4

97,500 บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
จานวน
าธารณะ ถนน ายบานโนนโ - บานใ ม มที่ 12 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

นา : 61/79

600,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ถนน ายบานโนนโ - บานใ ม มที่ 12 ตาบล
บานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบ
และมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 57 ขอที่ 106
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะซอย จานวน
นายบัวลือ มที่ 11 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ
จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะและไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ
ซอยนายบัวลือ มที่ 11 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วน ภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภา
ตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 57 ขอที่ 101

90,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนนซอยคลองลึ มที่ 3 จานวน
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

นา : 62/79

71,000 บาท

พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ถนนซอยคลองลึ ม
ที่ 3 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด
พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 45 ขอที่ 12
โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ จานวน 3 จุด มที่ 11 จานวน
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง ารติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ จานวน 3 จุด
ไดแ
จุดที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอย 2 ผใ ญตาย
จุดที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ าย นอง - บาน
ะแ งาม ซอย 1
จุดที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ซอยนายจัน
ทาน ซอย 10
มที่ 11 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ตามแบบและมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด
พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 57 ขอที่ 103

165,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง าร ปลี่ยน มอแปลงไฟฟ้าระบบประปา มบานบริ วณบาน จานวน
โค จริญแทนของ ดิมที่ชารุด มอแปลงขนาด 50 ควี อ ระบบ
3 ฟ 22.000-400/230 โวลท จานวน 1 ครื่อง พรอม
อุป รณประ อบ มที่ 5 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ
จัง วัด พชรบรณ
พื่ออุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ตาม
โครง าร ปลี่ยน มอแปลงไฟฟ้าระบบประปา มบาน
บริ วณบานโค จริญแทนของ ดิมที่ชารุด มอแปลงขนาด 50
ควี อ ระบบ 3 ฟ 22.000-400/230 โวลท จานวน 1
ครื่อง พรอมอุป รณประ อบ มที่ 5 ตาบลบาน
โต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ตามแบบและ
มาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัด พชรบรณ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 49 ขอที่ 37

นา : 63/79

180,000 บาท

นา : 64/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว
ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน
และ
อุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 99 ขอที่ 5
โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพใ แ ประชาชนตาบลบานโต
ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม ง ริมอาชีพ
ใ แ ประชาชนตาบลบานโต (โดยมีคาใชจายประ อบดวย
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ
ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม (คาป้ายโครง าร) คาใชจายอื่นที่จา
ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ าร
ฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 99 ขอที่ 6

นา : 65/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง าร ง ริม ิจ รรมผ งอายุ ประจาปี 2564

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ิจ รรมผ ง
อายุ (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม
คาประ าศนียบัตร คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565)

นาที่ 99 ขอที่ 7

โครง าร ง ริมและพัฒนา ตรี ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริมและพัฒนา
ตรี (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ
ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ
คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 100 ขอที่ 9
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โครง ารใ ความร ารดแล ุขภาพผ งอายุ ประจาปี 2564

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาโครง ารใ ความร ารดแล ุขภาพ
ผ งอายุ (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่
ฝึ อบรม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาใชจายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 100 ขอที่ 10
โครง ารใ ความร ารลดและ ารคัดแย ขยะ ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารใ ความร ารลดและ
ารคัดแย ขยะ (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คาใชจาย
อื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ าร
ฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 100 ขอที่ 8
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ัมพันธภายในและภายนอ ตาบล ประจาปี
2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน ีฬา ัมพันธ
ภายในและภายนอ ตาบล (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใช
จายใน ารต แตงจัด ถานที่ คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือ
ของรางวัล ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั
ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 95 ขอที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดาพัชร ุธาพิมล จานวน
ลั ษณพระบรมราชินี ประจาปี 2564

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณพระวชิร ลา จาอย ัว ประจาปี
2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง ร
ณพระวชิรา ลา จาอย ัว (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใช
จายใน ารต แตงจัด ถานที่ ไดแ คาผา คาดอ ไม
คาโอ อซี ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 96 ขอที่ 15

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จา ุทิดาพัช ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี (โดย
มีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตงจัด ถาน
ที่ ไดแ คาผา คาดอ ไม คาโอ อซี ฯลฯ) ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 16
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โครง ารถวายพระพร นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จา ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
ประจาปี 2564

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารถวายพระพร นื่องใน
วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง (โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตงจัด ถานที่ ไดแ คา
ผา คาดอ ไม คาโอ อซี ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน
ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 14
โครง ารวัน ด็ แ งชาติ ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารวัน ด็ แ ง
ชาติ (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง ถาน
ที่คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่
จา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96 ขอที่ 10
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โครง ารวัน ง รานตและวันผ งอายุตาบลบานโต
2564

ประจาปี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารวัน ง รานตและวันผ
งอายุตาบลบานโต (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย
ใน ารต แตง ถานที่ คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือของ
รางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัด
งาน ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขา
รวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 96
ขอที่ 11
โครง าร ง ริมประ พณีแ ทียน ขาพรรษา ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริมประ พณีแ
ทียน ขาพรรษา (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน าร
ต แตงจัด ถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวของใน าร
จัดงาน ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั
ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 95 ขอที่ 9
โครง ารอนุรั ษประ พณีลอย ระทง ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอนุรั ษประ พณีลอย
ระทง (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารต แตง
ถานที่ คาโล รือถวยรางวัล คา งิน รือของรางวัล คาใชจาย
อื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ) ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 95 ขอที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

427,000 บาท

รวม

427,000 บาท

รวม

427,000 บาท

โครง ารซอมแซมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ และปฐมวัยองค าร
จานวน
บริ าร วนตาบล มที่ 13 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ
จัง วัด พชรบรณ

195,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

พื่อจาย ป็นคาโครง ารซอมแซมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ และ
ปฐมวัยองค ารบริ าร วนตาบล มที่ 13
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
วาง 12.00 มตร ยาว 18.00 มตร โดยซอมแซมใน วน
ตามที่แบบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 35 ขอที่ 216
โครง ารตอ ติมอาคาร านั งานองค ารบริ าร วนตาบลบานโต
( องชาง) มที่ 13 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ
จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคาโครง ารตอ ติมอาคาร านั งานองค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ( องชาง) มที่ 13 ตาบล
บานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด
ง 2.75 มตร ยาว 3.20 มตร จานวน 2 ชอง ตาม
ที่แบบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 35 ขอที่ 218

จานวน

75,000 บาท
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โครง ารปรับปรุงตอ ติม องทางานอาคาร องประชุม มที่ 13
ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

จานวน

35,000 บาท

โครง าร ปลี่ยน ครื่อง บน้าแบบ อยโขงขับ คลื่อนดวยมอ ตอร
จานวน
ไฟฟ้าระบบประปา มบาน บริ วณบานโค จริญ มที่ 5 ตาบล
บานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ

110,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโครง ารปรับปรุงตอ ติม องทางานอาคาร อง
ประชุม มที่ 13 ตาบลบานโต อา ภอ มือง
พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ ขนาด ง 2.85 มตร ยาว 2.85
มตร ตามแบบองค ารบริ าร วนตาบล า นด ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3
นาที่ 34 ขอที่ 227

พื่อจาย ป็นคาโครง าร ปลี่ยน ครื่อง บน้าแบบ อยโขงขับ
คลื่อนดวยมอ ตอรไฟฟ้าระบบประปา มบาน บริ วณ บานโค
จริญ มที่ 5 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ขนาด ครื่อง บน้าแบบ อยโขง ขนาด 5.5 HP
และ ตควบคุมพรอมอุป รณครบชุด จานวน 2 ชุด ตามแบบ
องค ารบริ าร วนตาบล า นด ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 11 ขอ
ที่ 66

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

โครง าร ป่าลางทาความ ะอาดบอบาดาล บริ วณบอบาดาลภายใน จานวน
องค ารบริ าร วนตาบลบานโต มที่ 13 ตาบลบานโต
อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด พชรบรณ
พื่อจาย ป็นคาโครง าร ป่าลางทาความ ะอาดบอ
บาดาล บริ วณบอบาดาลภายในองค ารบริ าร วนตาบลบาน
โต มที่ 13 ตาบลบานโต อา ภอ มือง พชรบรณ จัง วัด
พชรบรณ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค าร
บริ าร วนตาบลพ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พศ.2561 - 2565)
พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นาที่ 34 ขอที่ 215
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12,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครง ารป้อง ันแ ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควันตามภาร ิจถาย จานวน
โอนในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลบานโต และป่า งวนแ งชาติ
ประจาปี 2564

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารป้อง ันแ ไขปัญ า
ไฟป่าและ มอ ควันตามภาร ิจถายโอนในพื้นที่องค ารบริ าร
วนตาบลบานโต และป่า งวนแ งชาติ ประจาปี 2563 (โดย
มีคาใชจายประ อบดวย คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ าร
ต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คาจาง มา
จัดทาป้ายรณรงค คาวั ดุใน ารทาแผนพับ คาใชจายอื่นที่จา
ป็นใน ารดา นินโครง าร ฯลฯ) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 101 ขอที่ 5
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โครง ารรณรงค ารอนุรั ษทรัพยา รน้าและ าร าจัดน้า ีย
ประจาปี 2564

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงค ารอนุรั ษ
ทรัพยา รน้าและ าร าจัดน้า ีย (โดยมีคาใชจายประ อบดวย
คาจาง มาจัดทาป้ายรณรงคและป้อง ัน าร ผาป่า คาวัดุใน าร
จัดทาแผนพับ ฯลฯ) ป็นตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 2565) นาที่ 101 ขอที่ 4
โครง ารรณรงคและป้อง ัน าร ผาป่า ประจาปี 2564
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงคและป้อง ัน
าร ผาป่า (โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง มาจัดทาป้าย
รณรงคและป้อง ัน าร ผาป่า คาวัดุใน ารจัดทาแผนพับ ฯลฯ
) ป็นตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 101
ขอที่ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

22,004,900 บาท

รวม

22,004,900 บาท

รวม

22,004,900 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ นั ังคมของพนั งาน
จาง ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 พระราช
บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และ นัง ือ านั งาน .จ.
.ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 7
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนของพนั งานจาง ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565
) นาที่ 98 ขอที่ 9

นา : 77/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

15,250,000 บาท

จานวน

5,160,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ นับ นุน าร ราง ลั ประ ันราย
ไดใ แ ผ งอายุ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั
ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2556 รื่อง ซั ซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั
ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 -2565) นาที่ 97 ขอที่ 1
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ นับ นุน วั ดิ ารทาง ังคมใ แ ผ
พิ าร รือทุพพลภาพ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
ลั ณฑ ารจาย บี้ยความพิ ารใ แ คนพิ ารขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 นัง ือ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ คนพิ าร ของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารจาย บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผน
พัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 3

นา : 78/79

วันที่พิมพ : 16/9/2563 10:59:56

บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

85,000 บาท

จานวน

489,900 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุน าร ง คราะ ผป่วยโรค อด ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 16 และ ขอ 17 นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2558
นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 7
ร ฎาคม 2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 2
ารองจาย
พื่อใชจายใน รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทา
ปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ป็น วนรวม ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 98 ขอที่ 10
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รายจายตามขอผ พัน
รายจาย พื่อ นับ นุน องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร
วนตาบลบานโต ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน
ุขภาพแ งชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ
องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด าร องทุน
ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2557
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26
ร ฎาคม 2554 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 5
รายจาย พื่อ มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
พื่อจาย ป็น งิน ง ริม นับ นุน องทุน วั ดิ ารชุมชน ตาม
นัง ือ ที่ มท 0891.4/ว 2502 รื่อง แนวทาง นับ นุน
ารดา นินงาน องทุน วั ดิ ารชุมชนขององคป ครอง วนทอง
ถิ่น ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553 นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)
นาที่ 97 ขอที่ 6
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร
วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21
ร ฎาคม 2559 นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21
ร ฎาคม 2559 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.5/ว 1264
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 97 ขอที่ 8

