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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลบานใ ม
อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 104,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

16,395,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,660,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

756,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก
ทศมนตรี 8,000 บาท ตอ ดือน จานวน 1 อัตรา และรองนายก
ทศมนตรี 6,000 ตอ ดือน จานวน 2 อัตรา
งินคาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
จานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรี 30,000 บาท ตอ
ดือน ป็น งินจานวน 360,000 บาท
รองนายก ทศมนตรี 16,500 บาท ตอ ดือน จานวน 2
อัตรา ป็น งินจานวน 396,000 บาท ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ
.ศ.2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนายก
ทศมนตรี 8,000 บาท ตอ ดือน จานวน 1 อัตรา และ รองนายก
ทศมนตรี 6,000 ตอ ดือน จานวน 2 อัตรา
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งินคาตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร วนตาบล

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุการนายก
ทศมนตรี 10,500 บาท ตอ ดือน จานวน 1 อัตรา และที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี 7,500 ตอ ดือน จานวน 1 อัตรา ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาล ที่ดารงตาแ นงประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ นงรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
จานวน

1,620,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประธาน ภา 16,500 บาท ตอ
ดือน จานวน 1 อัตรา และรองประธาน ภา 13,500 ตอ
ดือน จานวน 1 อัตรา มาชิก ภา ทศบาล
ตาบล 10,500 บาท ตอ ดือนจานวน 10 คน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

7,588,400 บาท

จานวน

6,200,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของ านักปลัด
ทศบาล จานวน 16 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
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งินประจาตาแ นง

จานวน

253,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผบริ ารระดับกลาง (ปลัด
ทศบาล ระดับกลาง) จานวน 7,000 บาท ตอ ดือน ตาแ นงผ
บริ ารระดับกลาง (รองปลัด ทศบาล ระดับ
กลาง) จานวน 5,600 บาท จานวน 12 ดือน ตาแ นงผ
บริ ารระดับตน (รองปลัด
ทศบาล ระดับ ตน) จานวน 3,500 บาท ตาแ นงผ
บริ าร ระดับตน ( ัว นา านักปลัด ทศบาล ระดับ
ตน) จานวน 3,500 บาท ตอ ดือน และตาแ นงนักบริ ารงานทั่ว
ไประดับตน ( ัว นาฝายอานวยการระดับ
ตน) จานวน 1,500 บาท ตอ ดือน โดยคานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

920,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ( งิน ดือน) ใ แกพนักงาน
จาง จานวน 6 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

64,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ใ แก พนักงานจาง โดยคานวณ
ตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งินอื่นๆ
จานวน

151,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจา
ตาแ นงผบริ าร ระดับกลาง (ปลัด ทศบาลตาบล ระดับ
กลาง) จานวน 7,000 บาท ตอ ดือน ตาแ นงผบริ าร ระดับ
กลาง (รองปลัด ทศบาล ระดับกลาง) จานวน 5,600 บาท โดย
คานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

4,693,800 บาท

รวม

695,000 บาท

จานวน

405,000 บาท

คา บี้ยประชุม

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล มื่อมีการ
ประชุม พื่อกิจการ ทศบาล ชน การตรวจรายงานการประชุม
ภา ทศบาล การตรวจราง ทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ใ
แก พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
คา ชาบาน

จานวน

200,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
1.1 งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จานวน 80,000 บาท พื่อจายใ แกพนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ของ านักปลัด ทศบาล ทศบาลตาบลบาน
ใ ม ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
1.2 คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก ทศบาล จานวน 320,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการดา นินการจัด าพั ดุของ ทศบาล ฯ งินคาตอบ
แทน จา นาที่ในการ ลือกตั้ง งินรางวัล คาตอบแทน า รับคณะ
กรรมการการ อบคัด ลือก พื่อแตงตั้งพนักงาน ทศบาล ใ ดารง
ตาแ นงในระดับที่ งขึ้น
1.3 งินทาขวัญ จานวน 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคา งินทา
ขวัญใ แกพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ในการปฏิบัติงานฝา
อันตราย ป็นครั้งคราว รือกรณีไดรับอุบัติ ตุระ วางปฏิบัติ
นาที่

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ์ บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,355,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาถาย อก าร คาจาง มา ย็บ นัง ือ รือ
ขาปก นัง ือ ฯลฯ
2. คา ชาทรัพย์ ิน
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก าร และคา ชาทรัพย์ ิน คา ชา
พื้นที่อิน ตอร์ น็ต (คา ชาโด มน) ฯลฯ
3. คาโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล คณะผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ
.ศ.2549 ระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ บิกจาย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 นัง ือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่ ุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และ นัง ือกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ุด ที่ กค
0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
1. คาถาย อก าร ย็บ นัง ือ รือ ขาปก นัง ือ

พื่อจาย ป็นคาจาง มาทาปาย รือแผงปดประกาศ การจางทา
โป ตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ ทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรปถาย การจางโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ์กิจการ
ของ ทศบาล ใน ื่อประ ภทตางๆ ชน วิทยุกระจาย
ียง โทรทัศน์ นัง ือพิมพ์ วาร าร แผนพับ ปาย ประชา
ัมพันธ์ ิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
4. คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ
พื่อจาย ป็นธรรม นียมและคาลงทะ บียน
การอบรม ประชุม ัมมนาตางๆ ชน คาลงทะ บียนประชุม
ันนิบาต ทศบาล คาธรรม นียมในการฝึกอบรมประชุม รือ
ัมมนาตางๆ ของผบริ ารทองถิ่น มาชิก ภาฯ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจางและลกจางประจา คาธรรม นียมปายยาน
พา นะ คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมที่ดิน รือคาธรรม นียม
ใดๆ ที่ ามารถ บิกจายในประ ภทรายจายนี้

จานวน

100,000 บาท
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5. คารับวาร าร นัง ือพิมพ์

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับวาร าร นัง ือพิมพ์ตางๆ
6. คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางดา นินคดี ฯลฯ
7. คาจาง มาบริการ

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการใ ผรับจาง มาทาการอยาง
นึ่ง อยางใด ซึ่งมิใช ป็นการประกอบดัดแปลง ตอ ติม ราง ริม
ครุภัณฑ์ รือ ิ่งกอ ราง ฯลฯ ชน คาจาง มา บน้า คาบริการ
กาจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง มาบุคคลภายนอก คา
จาง มาจัดทาของขวัญ รือของที่ระลึกตางๆ คาจาง มาดแล
รักษาตนไม วนไมดอกไมประดับ วน ยอม นาม ญา รือที่
าธารณะคาจาง มาลางทาความ ะอาดถนน คาจาง มา
อื่นๆ ฯลฯ ที่ ป็นกิจการในอานาจ นาที่ของ ทศบาลที่ ามารถ
บิกจายในประ ภทรายจายนี้
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รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อก าร คาใชจายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรอง คาบริการ ซึ่งจา
ป็นตองจายที่ กี่ยวกับการรับรอง พื่อ ป็นคารับรองในการตอนรับ
บุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือ
ทัศนศึกษาดงานและ จา นาที่ที่ กี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล
รือคณะบุคคล ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รื่อง การตั้งงบประมาณ
และการ บิกจาย งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2. คา ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการ
จานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรอง ในการประชุม ชน คา
อา าร ครื่องดื่มตางๆ ครื่องใชในการ ลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจา ป็นตองจายที่ กี่ยวกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม
ภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่งการ
ของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ วางองค์กรปกครอง
วนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง วนทองถิ่น รือองค์กรปกครอง
วนทองถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รือ อกชน
3. คาใชจายในพิธีทางศา นา ประ พณี และรัฐ
พิธี จานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
าคัญตางๆ ไดแก วันปยม าราช วันจักรี ฯลฯ

จานวน

60,000 บาท

นา : 8/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมในการใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการ รือไปอบรม
ัมมนา ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง คณะผบริ ารและ
มาชิก ภา ในการ ดินทางไปศึกษาดงานทั้งในประ ทศและตาง
ประ ทศ
โครงการขอใชที่ดิน าธารณประโยชน์ พื่อจัดตั้ง านักงาน ทศบาล จานวน
ตาบลบานใ ม
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการขอใชที่ดิน าธารณะ
ประโยชน์ พื่อจัดตั้ง านักงาน ทศบาลตาบลบานใ ม ชน คา
ารวจและรังวัดที่ดิน คาคาขอ คาธรรม นียมตาง ๆ คาอากร
แ ตมป์ (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 -2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 3)
โครงการจัดการ ลือกตั้ง
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการ ลือกตั้งนายก
ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลตาบลบานใ ม ชน แผน
ปาย ครื่อง ียง ประกาศ ผยแพร บอร์ดประชา
ัมพันธ์ วั ดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 47)
โครงการจิตอา า ราทาความดี พื่อชาติ ศา ตร์ กษัตริย์
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม ชน ปาย
โครงการ วที ครื่อง ียง ต๊นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใช
จายในการจัด ถานที่ คาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม
า รับผ ขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จา ป็นในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 - 2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 3)

จานวน

30,000 บาท

30,000 บาท

700,000 บาท

50,000 บาท

นา : 9/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

โครงการ ฉลิมพระ กียรติ ม ด็จพระนาง จาพระบรมราชินี

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ปายถวายพระพรชัยมงคล ปาย
ฉลิมพระ กียรติ ปายโครงการ วที ครื่อง ียง ต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัด ถานที่ คาอา าร คา
อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม า รับผ ขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จา ป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565)
โครงการ ฉลิมพระ กียรติพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ บศรม า จานวน
ภมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตรา ัญลักษณ์
ธงชาติ ปายถวายพระพรชัยมงคล ปาย ฉลิมพระ กียรติ ปาย
โครงการ วที ครื่อง ียง ต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจาย
ในการจัด ถานที่ คาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม า รับ
ผ ขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จา ป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 42)
โครงการ ฉลิมพระ กียรติพระบาท ม ด็จพระวชิร กลา จาอย ัว
จานวน
รัชกาลที่ 10
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ปายถวายพระพรชัยมงคล ปาย
ฉลิมพระ กียรติ ปายโครงการ วที ครื่อง ียง ต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัด ถานที่ คาอา าร คา
อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม า รับผ ขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จา ป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 43)

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 10/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

โครงการ ฉลิมพระ กียรติ ม ด็จพระนาง จา ิริกิตติ์พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันป ลวง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ปายถวายพระพรชัยมงคล ปาย
ฉลิมพระ กียรติ ปายโครงการ วที ครื่อง ียง ต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัด ถานที่ คาอา าร คา
อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม า รับผ ขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จา ป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 42)
โครงการ ทศบาลพบประชาชน
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการ โดยจัดใ มีการออก
นอกบริ วณ ถานที่ไปยัง มบาน ชุมชนและกลุมตาง ๆ ภายใน
ขตตาบลบานใ ม จาย ป็นคาใชจายในการจัด ถาน
ที่ วที แผนปาย ครื่อง ียง ประกาศ ผยแพร บอร์ดประชา
ัมพันธ์ วั ดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561-2565 นา 46)
โครงการพัฒนาบุคลากรและ พิ่มศักยภาพ
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา ง ริมความร
บุคลากรและประ บการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดงานนอก ถาน
ที่ ของคณะผบริ าร มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล และ
พนักงานจาง ทศบาลตาบลบานใ ม (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 47)
โครงการวันทองถิ่นไทย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน ื่อประชา
ัมพันธ์ ปาย บอร์ดประชา ัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จา ป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 40)
โครงการวัน ทศบาล

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ชน ื่อประชา
ัมพันธ์ ปาย บอร์ดประชา ัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จา ป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 - 2565 นา 41)

จานวน

นา : 11/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

โครงการอบรมความร กี่ยวกับกฎ มาย

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใ ความร กี่ยวกับ
กฎ มาย แกผบริ าร มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน
ทศบาล พนักงานจางและประชาชนทั่วไป คาวั ดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่ม และอา าร
วางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 - 2565 นา 47)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผบริ าร มาชิก ภาฯ จานวน
พนักงาน ทศบาล พนักงานจางและบุคลากร ังกัด ทศบาลตาบลบาน
ใ ม

50,000 บาท

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการอบรม ใ ความรและปฏิบัติธรรม
นอก ถานที่ ของคณะผบริ าร มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน
ทศบาล และพนักงานจาง ทศบาลบานใ ม (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 - 2565 นา 48)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในการบารุงรักษา รือซอมแซม
ทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

759,800 บาท

จานวน

139,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์และ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใน
านักงาน ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป ป๊ก ข็ม มุด ทป พี วี ซี แบบใ กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟม มุดบัญชี มุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง
ย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน

50,000 บาท

วั ดุ านักงาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ ชน ฟว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอร์และชิ้น วนวิทยุ บรก กอร์ มอ
แปลงไฟฟา โคมไฟฟา ายอากาศ รือ าอากาศ ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ์ ลาโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ครื่องวัด
แรงดันไฟฟา ครื่องตัดกระแ ไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ

นา : 12/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัวตางๆ ชน แปรง ไม
กวาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอก มอน มอน ผา ม ผาป
โต๊ะ ถวยชาม ชอน อม แกวน้าจานรอง กระจก งา ถาด โองน้า ที่
นอน มีด ตาไฟฟา กระทะไฟฟา มอไฟฟา มอ ุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง ตารีด ถัง
แก๊ ไมโคร วฟ ครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ
วั ดุกอ ราง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ รางตางๆ ชน ไมตางๆ น้ามันทา
ไม ทิน นอร์ ี แปรงทา ี ปนซี มนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์
บล็อก กระ บื้อง ังกะ ี ตะป คอน คีม ชะแลง จอบ ียม ิ่ว ขว
าน วาน ลื่อย กบไ ไม ล็ก น โถ วม อางลางมือ ราวพาด
ผา ทอน้าบาดาล ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ครื่องวัดขนาด
ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ รวมถึง ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ อะไ ลตางๆ ของยานพา นะ ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ายไมล์ พลา ตลับลกปน น้ามัน บรก อาน
จักรยาน ัว ทียน ไขควง นอตและ กร กระจกมองขางรถ
ยนต์ มอน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ บาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แ ง ข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ ลื่อน คีมล๊อค
ล๊อค กียร์ กรวยจราจร ัญญาณไฟกระพริบ ัญญาณไฟฉุก
ฉิน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น า รับรถ
ยนต์ วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับ พลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ รือยนต์และ ครื่องมือ ครื่องใชที่ตองใชน้ามัน ชื้อ
พลิง ประกอบดวย น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันก๊าด น้ามัน
ตา ถาน ก๊า แก๊ ุงตม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง และอื่นที่ ขา
รายจายประ ภทนี้ ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อยาและ วชภัณฑ์ และวั ดุตางๆ ชน าลี
และผาผันแผล วชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์ม อกซ รย์ คมี
ภัณฑ์ ออกซิ จน น้ายาตางๆ ลือด ายยาง ลกยาง ลอด
แกว (รวมกามะถัน กรด ดาง) ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ ัตว์ ลี้ยง พื่อการทดลอง วิทยาศา ตร์ รือการ
แพทย์ ลอด อกซ รย์ ชุด ครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวย แกว กระบกตวง บา ลอม ฟัง (stethoscope) ปล
ามคนไข คีม ถอนฟัน ครื่องวัดน้าฝน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่อง
นึ่ง ครื่องมือวิทยาศา ตร์ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอร์ พกันและ ี ฟล์ม มมโมรี่การ์ด ฟล์ม ไลด์ แถบบันทึก
ียง รือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ ทป แผนซีดี) รป ี รือขาวดาที่
ไดจากการลางอัดขยาย ลน ์ซม กระ ป๋าใ กลองถายรป ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ขอมล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก า รับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ นื่อง าย
ค บิล แผงแปนอักขระ รือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) มน
บอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (Memory Chip) ชน RAM คัต
ซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
ัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card) ครื่องอานและ
บันทึกขอมลแบบตางๆ ครื่องอานขอมลแบบซีดีรอม (CDROM) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา นวย นึ่ง
ไม กิน 20,000 บาท ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ที่ไม ามารถนา ขาประ ภทวั ดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได ชน ตรา ภปร. ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

884,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

พื่อจาย ป็นคากระแ ไฟฟาใน านักงาน ทศบาลตาบล รือในที่
าธารณะ ที่อยในความดแลของ ทศบาลตาบล ชน คาไฟฟา
ทาง ลวง ฯลฯ ป็นตน
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท์พื้นฐาน านักงาน คาโทรศัพท์ คลื่อน
ที่ โดยจานวนถึงคาใชจาย(โทรศัพท์ คลื่อนที่ใชในการติดตอ
ราชการ ตาม นัง ือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ครื่องละไม กิน 1,000 บาท
ตอ ดือน)
คาบริการไปรษณีย์
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ชาตไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินในระบบบริ ารการ งิน
การคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิก ์ (GFMIS)
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

คาไฟฟา

พื่อจาย ป็นคาบริการ ค บิ้ลทีวีทองถิ่น ทศบาลตาบลบาน
ใ ม และคาบริการอิน ทอร์ น็ต

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,041,000 บาท

รวม

755,000 บาท

จานวน

715,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน
พื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก บไม
ต่ากวา 2,400 ซีซี รือกาลัง ครื่องยนต์ ง ุดไมต่า
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ลอ ราคาและคุณลักษณะ ฉพาะ
ัง ขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบ
ประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565
พิ่ม ติม ครั้งที่ 2)
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
ชุด ครื่องขยาย ียงติดรถยนต์ และลาโพงไมค์ ายพรอมอุปกรณ์ติด จานวน
ตั้งครบชุด
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องขยาย ียงติดรถยนต์ ลาโพง มิว ิค
ฮฮร์น ไมค์ ายพรอม ายไมค์ ชุดแร็ค ลังคาขายึดแร็ค
ลังคา และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด า รับติดตั้งรถยนต์ วน
กลาง ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือ
ราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000 บาท

รวม

286,000 บาท

โครงการติดตั้ง ครื่องกระจาย ียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร าย (โซน จานวน
ที่ 2)

286,000 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณปการ

พื่อติดตั้ง ครื่องกระจาย ียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร ายของลก
ขาย จานวน 5 ชุด พื่อใ มี ครื่องกระจาย ียงประชา ัมพันธ์ขาว
ารที่มีประ ิทธิภาพใชงานไดดี และ ามารถประชา ัมพันธ์ขาว
ารของทางราชการใ ประชาชนทราบอยางทั่วถึงทัน ตุการณ์
งานบริหารงานคลัง

รวม

7,568,800 บาท

รวม

5,140,300 บาท

รวม

5,140,300 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

3,342,100 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของกอง
คลัง จานวน 10 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จานวน

48,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงาน
ทศบาล 2 ตาแ นง โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
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งินประจาตาแ นง

จานวน

103,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงนักบริ ารงานคลังระดับ
กลาง ตาแ นงผอานวยการกองคลัง
5,600 บาทตอ ดือน และ งินประจาตาแ นง ัว นาฝาย 2
ตาแ นง ตาแ นงละ 1,500 บาท โดยคานวณ ตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

1,483,800 บาท

พื่อจาย ป็นตอบแทน ( งิน ดือน) ใ แกพนักงาน
จาง จานวน 10 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ใ แก พนักงาน
จาง จานวน 10 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งินอื่นๆ

จานวน

67,200 บาท

รวม

2,329,000 บาท

รวม

624,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ราย ดือน ทากับอัตรา งินประจา
ตาแ นงนักบริ ารงานการคลัง ระดับกลาง ตาแ นงผอานวยกอง
คลัง จานวน 5,600 บาท และ งินตอบแทนราย ดือนของนัก
วิชาการ งินและบัญชีชานาญการพิ ศษ โดยคานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
1.1 งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จานวน 60,000 บาท
พื่อจายใ แกพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง และลกจาง
ประจา ของกองคลัง ทศบาลตาบลบานใ มที่ผาน กณฑ์การ
ประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
1.2 คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก
ทศบาล จานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัด าพั ดุของ
ทศบาล งินคาตอบแทน จา นาที่ในการ ลือกตั้ง งิน
รางวัล งินคาตอบแทน า รับคณะกรรมการ อบคัด ลือก พื่อ
แตงตั้งพนักงาน ทศบาลใ ดารงตาแ นงในระดับที่ งขึ้น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ
แก พนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน

จานวน

432,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของ
ขาราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา ตามระ บียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย

รวม

1,520,000 บาท

1. คาโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพร ชนทาปาย รือแผงปด
ประกาศ การจางทาโป ตอร์
การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ ทป วีดีทัศน์ คาลางอัดขยายรป
ถาย การจางโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ์กิจการของ
ทศบาลใน ื่อประ ภทตาง ๆ ชน วิทยุกระจาย
ียง โทรทัศน์ นัง ือพิมพ์ วาร าร แผนพับ
ปาย ประชา ัมพันธ์ ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
2. คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน
การอบรม ประชุม ัมมนาตางๆ คาธรรม นียมในการฝึกอบรม
ประชุม รือ ัมมนาตาง ๆ ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจางและ
ลกจางประจา คาธรรม นียมปายยานพา นะ คาธรรม นียม
ศาล คาธรรม นียมที่ดิน รือคาธรรม นียมใดๆ ที่ ามารถ บิกจาย
ในประ ภทรายจายนี้
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3. คาจาง มาบริการ

จานวน

1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการใ ผรับจาง มาทาการอยาง
นึ่ง อยางใด ซึ่งมิใช ป็นการประกอบดัดแปลง ตอ ติม ราง ริม
ครุภัณฑ์ รือ ิ่งกอ ราง ฯลฯ ชน คาจาง มา บน้า คาบริการ
กาจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง มาจัดทาของขวัญ รือ
ของที่ระลึกตางๆ คาจาง มาดแลรักษาตนไม วนไมดอกไม
ประดับ วน ยอม นาม ญา รือที่ าธารณะคาจาง มาลาง
ทาความ ะอาดถนน คาจาง มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ป็นกิจการใน
อานาจ นาที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิกจายในประ ภทรายจายนี้
4. คา ชาทรัพย์ ิน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาทรัพย์ ิน ชา ครื่องถาย อก าร
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1) คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียม คาลงทะ บียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการ ดิน
ทางไปราชการ รือ ไปอบรม ัมมนาของพนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา พนักงานจาง คณะผบริ ารและ มาชิก
ภา ในการ ดินทางไปศึกษาดงานทั้งในประ ทศและตาง
ประ ทศ ฯลฯ
2) โครงการประชา ัมพันธ์และจัด ก็บภาษี คลื่อนที่
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ในการจัด ก็บภาษี คาปายประชา
ัมพันธ์ คา บี้ย ลี้ยง จา นาที่ผปฏิบัติงานและคาใชจายอื่น ๆ
ตามความจา ป็น โดยถัวจาย
3) โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์ ิน พื่อใชงาน ในการจัด ก็บภาษี ตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆ ที่ กี่ยวของตามความจา ป็น ในการดา นินการตาม
โครงการ โดยถัวจาย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในการบารุงรักษา รือซอมแซมทรัพย์ ิน
วั ดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

185,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์และ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใน
านักงาน ชน กระดาษ ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
ป๊ก ข็ม มุด ทป พีวีซี แบบใ กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข ลวด ย็บ กระดาษกาว แฟม มุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ รวมถึง ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ อะไ ลตางๆ
ของยานพา นะ ชน แบต ตอรี่ ยางนอก ยางใน าย
ไมล์ พลา ตลับลกปน น้ามัน บรก ัว ทียน ไขควง น๊อตและ
กร กระจกมองขางรถยนต์ มอน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ บาะ
รถยนต์ ฟล์มกรองแ ง ข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล๊อค ล๊อค กียร์ กรวยจราจร ัญญาณไฟกระ
พริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น า รับรถ
ยนต์ วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับ พลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ รือยนต์และ ครื่องมือ ครื่องใชที่ตองใชน้ามัน ชื้อ
พลิง ประกอบดวย น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันก๊าด น้ามัน
ตา ก๊าซ แก๊ ุงตม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่องและอื่นที่ ขาราย
จายประ ภทนี้ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ
ขียนโป ตอร์ พกันและ ี ฟล์ม มมโมรี่การ์ด ฟล์ม ไลด์ แถบ
บันทึก ียง รือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ ทป แผนซีดี) รป ี รือ
ขาวดาที่ไดจากการลางอัดขยาย ลน ์ซม กระ ป๋าใ กลองถาย
รป ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

รวม

99,500 บาท

รวม

99,500 บาท

1. ต ล็ก ก็บ อก าร 2 บาน แบบทึบ

จานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็กแบบ 2 บาน แบบทึบ จานวน 4
ลัง ราคา ลังละ 5,500 บาท
( ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านัก
งานงบประมาณ)
2. ต ล็ก ก็บ อก าร บาน ลื่อน แบบทึบ

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ขอมล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก า รับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ นื่อง แผงแปน
อักขระ รือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) มนบอร์ด (Main Board) ม
มโมรี่ชิป (Memory Chip) ชน RAM คัตซีทฟด
ตอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card) ครื่องอานและบันทึกขอมลแบบ
ตางๆ ครื่องอานขอมลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิว ตอร์ รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา นวย นึ่งไม
กิน 7,000 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็ก ก็บ อก าร บาน ลื่อน แบบ
ทึบ จานวน 2 ลัง ราคา ลังละ 4,500 บาท ( ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานของ านักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อ
ตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยาง
ประ ยัด
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3. กาอี้ า รับนั่งทางาน

จานวน

15,000 บาท

พื่อจัดซื้อ กาอี้ทางาน จานวน 6 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท ( ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของ านักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือ
จัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด)
4. โต๊ะทางานแบบ ล็ก 4 ฟุต

จานวน

6,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล แบบ
ที่ 2* (จอแ ดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม)
ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ LED ขาวดา
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานแบบ
ล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท ( ป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานของ านักงานงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คย
จัด าอยางประ ยัด)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
ล ซอร์ รือ LED ขาว
ดา ราคา 10,000 บาท จานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และ ังคม)
ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา
ครื่องละ 2,500 บาท จานวน 3 ครื่อง( กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และ ังคม)

จานวน

7,500 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

3,558,000 บาท

รวม

2,580,000 บาท

รวม

2,580,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

990,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของ านักปลัด
ทศบาล จานวน 3 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

1,450,000 บาท

พื่อจาย ป็นตอบแทน ( งิน ดือน) ใ แกพนักงาน
จาง จานวน 12 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ใ แก พนักงานจาง โดยคานวณ
ตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งินอื่นๆ
จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นพิ ศษ า รับการ รบ (พ. .ร.) โดยคานวณตั้งจายไว
ไม กิน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น

รวม

978,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

คาตอบแทน อปพร. จานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน งินคาตอบแทน อปพร.
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ
แก พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
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คา ชาบาน

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ์ บิกไดตาม
ระ บียบตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล คณะผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ
.ศ.2549 ระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ บิกจาย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 นัง ือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่ ุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และ นัง ือกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ดุ ที่ กค
0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
ค่าใช้สอย

รวม

610,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร ป็นคา
วั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ คา ถานที่ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนา ประจาป 2561 – 2565 นา 57)
โครงการปองกันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศกาล
จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการปองกัน ด็กจมน้า

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
ทศบาลปใ มและ ทศกาล งกรานต์ ป็นวั ดุอุปกรณ์ คาน้า
ดื่ม น้าแข็ง อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปาย
ประชา ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2564 นา 57)

นา : 24/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

โครงการฝึกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย บื้องตน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร และฝึก
ซอม ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวัน
พรอม ครื่องดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา
ัมพันธ์ ปายประชา ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 58)
โครงการฝึกวินัยจราจร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร ป็นคา
วั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 58)
โครงการฝึกอบรมจิตอา าภัยพิบัติองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร ป็นคา
วั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรคาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 58)
โครงการฝึกอบรมอา า มัครปองกันภัยฝายพล รือน ( ลัก ตรจัด จานวน
ตั้ง)
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร ป็นคา
วั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรคาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 58)
โครงการ พิ่มศักยภาพงานปองกันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความร ป็นคา
วั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 57)

300,000 บาท

40,000 บาท

นา : 25/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

ค่าวัสดุ

รวม

198,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ ชน ฟว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอร์และชิ้น วนวิทยุ บรก กอร์ มอ
แปลงไฟฟา โคมไฟฟา ายอากาศ รือ าอากาศ ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ์ ลาโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ครื่องวัด
แรงดันไฟฟา ครื่องตัดกระแ ไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ รวมถึง ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ อะไ ลตางๆ ของยานพา นะ ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ายไมล์ พลา ตลับลกปน น้ามัน บรก อาน
จักรยาน ัว ทียน ไขควง นอตและ กร กระจกมองขางรถ
ยนต์ มอน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ บาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แ ง ข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ ลื่อน คีมล๊อค
ล๊อค กียร์ กรวยจราจร ัญญาณไฟกระพริบ ัญญาณไฟฉุก
ฉิน ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตงกาย
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตงกาย า รับ
พนักงาน ชน ื้อ กาง กง ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด มวก ผาผก
คอ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

68,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุดับ พลิง ชน าย งน้าดับ พลิง ถังดับ
พลิง อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ฯลฯ
วั ดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ที่ไม ามารถนา ขาประ ภทวั ดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได ชน ัว ชื่อมแก๊ ัววาล์ว ปด-ปด มอ
รือ ฯลฯ

นา : 26/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,425,500 บาท

รวม

1,242,500 บาท

รวม

1,242,500 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

1,014,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและคาปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ของกองการศึกษา จานวน 3 อัตรา ตามตาแ นงและอัตรา
ที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้งตายไวไม กิน 12 ดือน
งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน งินประจาตาแ นงราย ดือนของนัก
บริ ารการศึกษาระดับตน (ผอานวยการ
กอง) จานวน 3,500 บาทตอ ดือน จานวน 1 อัตรา และนัก
บริ ารการศึกษาระดับตน ( ัว นาฝาย) จานวน 1,500 บาท
ตอ ดือน จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

152,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ( งิน ดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว า รับพนักงานจาง
ตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจาไวไม
กิน 12 ดือน

จานวน

15,900 บาท

นา : 27/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

งบดาเนินงาน

รวม

1,065,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตั้งไว 40,000 บาท
พื่อจายใ แกพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง และลกจาง
ประจาของกองการศึกษา ทศบาลตาบลบานใ ม ที่ผาน กณฑ์การ
ประ มินและมี ิทธิไดรับ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
2) คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก ทศบาล ตั้ง
ไว 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบคณะกรรมการดา นินการจัด าพั ดุของ
ทศบาลฯ งินคาตอบแทน จา นาที่ในการ ลือกตั้ง งิน
รางวัล คาตอบแทน า รับคณะกรรมการ อบคัด ลือก พื่อแตง
ตั้งพนักงาน ทศบาล ใ ดารงตาแ นงในระดับที่ งขึ้น
คา บี้ยประชุม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา บี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ารศนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ในการประชุมตามที่ ทศบาลได
แตงตั้งดา นินงานตาง ๆ และการประชุมอื่น ๆ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการตาง ๆ
ของพนักงาน ทศบาล ลกจางประจาและพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการงาน รงดวนนอก วลาราชการ
ปกติ รืองานที่ไมอาจทาไดใน วลาราชการได ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็นคา ชา / คา ชาซื้อบานใ แกพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ
บิกได ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จานวน 12 ดือน ของ
กองการศึกษา

นา : 28/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

ค่าใช้สอย

รวม

615,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการใ ผรับจาง มาทาการอยาง นึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใช ป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม ราง ริม
ครุภัณฑ์ รือ ิ่งกอ ราง ฯลฯ ชน คาบริการกาจัดปลวก คาลาง
อัดฉีดรถยนต์ คาจาง มาบุคคลภายนอก รวม
ทั้งคาจาง มาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่ ป็นกิจการในอานาจ นาที่
ของ ทศบาลที่ ามารถ
บิกจายในประ ภทรายจายนี้
คา ชาทรัพย์ ิน
พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก าร และคา ชาทรัพย์ ิน ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

นา : 29/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ด็กปฐมวัยของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ ด็ก
ปฐมวัย ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม และรวม
คาใชจายอื่น ๆ
ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 139 ลาดับที่ 1
โครงการจด มายขาว

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดทาจด มายขาว แจงขอมลขาว
ารใ ผปกครองศนย์พัฒนา ด็ก ล็กและประชาชนใน ขตพื้นที่รับ
ผิดชอบทราบ และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) นาที่ 136 ลาดับที่ 1
โครงการวัน ด็กแ งชาติ
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานวัน ด็กแ งชาติ และรวมคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็น
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 126
ลาดับที่ 16
โครงการ ง ริมการ รียนร ด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการ ลน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดทา นาม ด็ก ลน รางปัญญาของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 138 ลาดับที่ 10
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โครงการอบรมการผลิต ื่อการ รียนร า รับ ด็กปฐมวัย

จานวน

50,000 บาท

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดอบรมการผลิต ื่อการ รียนร
า รับ ด็กปฐมวัย และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ( พิ่ม ติมแผนครั้งที่ 2)

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดอบรม ชิงปฏิบัติการและศึกษา
นอก ถานที่ จากประ บการณ์จริง า รับคร บุคลากรทางการ
ศึกษา จา นาที่ กองการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา คณะ
กรรมการศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลบานใ ม คณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ และรวมคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็น
ไปตามระ บีย กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 135 ลาดับที่ 1
คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการบารุงรักษา รือซอมแซม
ทรัพย์ ิน และคาใชจายอื่น ๆ ชน ครุภัณฑ์ตาง ๆ พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ปรากฏในดานการบริการชุมชนและ ังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ครื่อง ขียน แบบ
พิมพ์ ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ แฟม ตรายาง ครื่อง ย็บ กระดาษ ฯลฯ และวั ดุ
อื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุประ ภทนี้ของกองการศึกษา
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วั ดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ ชน ฟว ์ ทป
พัน ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตท์ไฟฟา ลอดไฟฟา บรก
กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จัดอยใน
วั ดุประ ภทนี้ของกองการศึกษา
วั ดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน แปรง ไมกวาด
ถุงใ ขยะ ถังขยะ น้ายาทาความ ะอาด ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จัด
อยในวั ดุประ ภทนี้ของกองการศึกษา
วั ดุกอ ราง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ รางตาง ๆ ชน ไมตาง ๆ
ทิน นอร์ ี แปรงทา ี ปนซี มนต์ ปนขาว ทราย อิฐ ป
ล็อก กระ บื้อง ังกะ ี ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวั ดุ
อื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุประ ภทนี้ของกองการศึกษา
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน ดี ซล น้ามัน ครื่อง จาระบี ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จัดอย
ในวั ดุประ ภทนี้ า รับ
ยานพา นะและขน ง ครื่องจักรกลในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ
แพทย์ ชน วชภัณฑ์ ยาประ ภทตาง ๆ ยาฉีดยุง แมลง าบ ยา
กาจัด น ปลวก คมีภัณฑ์ตาง ๆ ฯลฯ
และวั ดุอื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุประ ภทนี้ของกองการศึกษา
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,118,000 บาท

รวม

2,118,000 บาท

จานวน

22,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอร์ พกัน ี รป ี รือขาวดาที่ กิดจากการลาง อัด ขยาย
ภาพ และ วั ดุอื่น ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุประ ภทนี้
พื่อใชในกิจการของกองการศึกษา
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน มา ์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึก ตลับ มึก แปนพิมพ์ แผงวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ มน
บอร์ด
โปรแกรมคอมพิว ตอร์ ฯลฯ และวั ดุอื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุ
ประ ภทนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
กาอี้ อนกประ งค์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ อนกประ งค์ ามารถ ก็บซอนกัน
ได โครง กาอี้ทาจาก ล็กแป๊บ ี่ ลี่ยมชุบโคร มี่ยม ที่นั่งทาจาก
ไมบุฟองน้า นา ุมดวย นัง ทียม รือผาฝาย จานวน 30 ตัว ๆ
ละ 750 บาท ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบาน
ใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือ
จัง วัด รือ ราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
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ตติดประกาศแบบตกระจก

จานวน

20,000 บาท

จานวน

16,500 บาท

จานวน

39,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตติดประกาศแบบตกระจก จานวน 2
ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท (ราคารวมพรอมติด
ตั้ง) คุณลักษณะบอร์ดปดประกาศ
ขอบอะลมิ นียมอยางดี นาบอร์ดบุกามะ ยี่ นื้อดี ีน้า งิน พรอม
กระจกบาน ลื่อน กุญแจล็อก และลกกุญแจ 2 ดอก ขอบ
อะลมิ นียมที่ลอมรอบตกระจก นา 1 นิ้ว ความลึกจาก นาต
กระจกถึงผนังลึก 3 นิ้ว ขนาดกวาง 90 x ยาว 120 ซม. ของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยาง
ประ ยัด
ต ล็กแบบ 2 บาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็กแบบ 2 บาน จานวน 3 ลัง ๆ
ละ 5,500 บาท ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบาน
ใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
านักงบประมาณ
ต อก ารบาน ลื่อนกระจก
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต อก ารบาน ลื่อนกระจก ง 3
ชั้น ขนาด 91.4 x 45.7 x 182.9 ซนติ มตร จานวน 6 ลัง ๆ
ละ 6,500 บาท
ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยาง
ประ ยัด
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โต๊ะคอมพิว ตอร์พรอม กาอี้

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์พรอม กาอี้ จานวน 2
ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท ป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต ผลิตจาก
ไม ปดขอบ PVC Edge คลือบผิว Melamine กันน้า ทนความ
รอนและรอยขีดขวนถาดวางคีย์บอร์ด พรอม กาอี้ ุม นัง ีดาของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ
จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด า
อยางประ ยัด
โต๊ะ ครื่องแปงแบบยืน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะ ครื่องแปงแบบยืน จานวน 1
ลัง ราคา ลังละ 3,500 บาท คุณลักษณะโต๊ะ ครื่องแปงแบบ
ยืน นาบานประต มลามีน แผน นาโต๊ะปดผิว PVC ดานขาง ป็น
ชั้นวางของ 3 ชั้น มีประต ปดปด ก็บของดานลาง ผลิตจาก
ไม ขนาดกวาง 60 x ลึก 40 x ง170 ซม. ของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
โต๊ะทางานแบบ ล็กพรอม กาอี้
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานแบบ ล็กพรอม กาอี้ จานวน 1
ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท ป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต ี
ทา ติดกระจก กาอี้ านักงาน ุม นัง ีดา ามารถปรับระดับ
ความ งต่าของ กาอี้ ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบาน
ใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือ
ราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
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พัดลมโคจรติดผนัง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

854,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 3 ใบพัด ขนาดใบพัด 18
นิ้ว ปรับแรงลมได 3 ระดับ า รับติดตั้งใน องรับประทาน
อา ารของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม จานวน 4
ครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาในทอง
ถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ บิ้ลแค็บ 4 ประต
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ
บิ้ลแค็บ 4 ประต จานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอก บไมตา
กวา 2,400 ซีซี รือกาลัง ครื่องยนต์ ง ุด ไมตากวา 110
กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ลอ แบบดับ บิ้ลแค็บ ป็นกระบะ า ร็จ
รป องโดย าร ป็นแบบดับ บิ้ลแค็บ 4 ประต ป็นราคารวม
ครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี รรพ ามิตร ของกองการ
ศึกษา ( พิ่ม ติมแผนครั้งที่ 3)
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
ครื่อง ลน DVD/CD
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลน DVD/CD จานวน 3
ครื่อง ราคา ครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะ ามารถ ลน พลง
จากแผน DVD/CD/MP3 ขามือถือ MP3, MP4, Flash Drive
ผาน USB Port ไดงาย ใชปุมดาน นา ครื่องควบคุมการ ลน ได
โดยอิ ระในกรณีไมมีรีโมท, USB รองรับไฟล์ พลง, รป
ภาพ, ภาพยนตร์ในรปแบบ
ไฟล์ MP3, JPEG, AVI, DAT KARAOKE ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่น
รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด
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ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

จานวน

40,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จานวน 3
ครื่อง ราคา ครื่องละ 13,500 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง)
ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่มี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ถังตมน้าไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังตมน้ารอนไฟฟา ขนาด 21 ลิต
จานวน 1 ถัง ราคาถังละ 15,000 บาทมาพรอมกับการแ ดง
นาจอแบบ LED
แ ดงอุณ ภมิ ป็นตัว ลขควบคุมอุณ ภมิ ดวย
ระบบ Microprocessor ามารถควบคุมอุณ ภมิไดอยางแมน
ยา ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกา นดไว ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
านักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือ
ราคา
ที่ คยจัด าอยางประ ยัด
ครุภัณฑ์กีฬา
ครื่อง ลน นาม ด็ก ลน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลน ด็ก ลน จานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 500,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) พรอมแผนยางปพื้น
กันกระแทก (ขนาดไมนอยกวา 450 x 450 x 20 mm) นื้อยาง
แบงออก ป็น 2 ชั้น ชั้นลาง ป็นพื้นยาง ีดา ชั้นบนพื้นยาง คลือบ
ดวย ีชนิดไมละลายน้า
ไม ลุดลอก ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่
คยจัด าอยางประ ยัด
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก

จานวน

16,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก า รับงาน านัก
งาน จานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 16,000 บาท ของศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐกิจและ ังคม
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง ราคา ครื่องละ
30,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล
บานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ
คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐกิจและ ังคม
ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2
ครื่อง ราคา ครื่องละ 8,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล
บานใ มและกองการศึกษา ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวตาม กณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิตอล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม
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ครื่อง ารองไฟฟา

จานวน

7,500 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

6,224,400 บาท

รวม

1,699,300 บาท

รวม

1,699,300 บาท

จานวน

936,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟา จานวน 3 ครื่อง
ราคา ครื่องละ 2,500 บาท ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล
บานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่มีกา นดไวตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐกิจและ
ังคม
ครุภัณฑ์อื่น
ลังคา ลื่อนผาใบ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลังคา ลื่อนผาใบอะคริลิค คลุม นาม ด็ก
ลน ลื่อน ปด-ปด ดวยระบบมือ มุนทดแรง ขนาดกวางไมนอย
กวา 8 มตร ยาวไมนอยกวา 10 มตร งไมนอยกวา 3.40
มตร และ ลังคาผาใบอะคริลิค คลุม นาม ลื่อน ปด-ปด ดวย
ระบบ มุนมือ มุนทดแรง ขนาดกวางไมนอยกวา
4 มตร ยาวไมนอยกวา 8 มตร งไมนอยกวา 3.40 มตร ของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กา นดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยาง
ประ ยัด
( พิ่ม ติมแผนครั้งที่ 3)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปใ แก
พนักงานคร ทศบาล จานวน 3 อัตรา ตามตาแ นงและอัตราที่ ก
.ท. กา นด โดยคานวณ ตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน ปรากฏใน
ดานการบริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนปฐมวัยและประถมศึกษา
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งินประจาตาแ นง

จานวน

84,000 บาท

จานวน

630,500 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

2,325,100 บาท

รวม

69,800 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

33,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน งินประจาตาแ นงวิทยฐานะชานาญ ผ
ที่มีคุณ มบัติไดรับตามระ บียบฯ จานวน 2 อัตรา โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน
12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ( งิน ดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา และคาตอบแทน ( งิน ดือน) ของ
พนักงานจางทั่วไป จานวน
4 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว า รับพนักงานจาง
ตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา และ งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
า รับพนักงานจาง
จานวน 3 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็นคา ชา / คา ชาซื้อบานใ แกพนักงานคร ทศบาลที่มี
ิทธิ บิกไดตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของ
ขาราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จานวน 12
ดือน ของพนักงานคร ทศบาล
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานคร
ทศบาล ที่มี ิทธิ์ บิกไดตามระ บียบที่ กี่ยวของ ฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

990,300 บาท

จานวน

539,000 บาท

จานวน

187,000 บาท

จานวน

124,300 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
01 โครงการอา ารกลางวันศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ/จางประกอบอา ารกลางวัน า รับ ด็ก
ปฐมวัยของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตามรายการ งินอุด นุนทั่วไป
ประจาปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จานวน 245 วัน ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) นาที่ 53 ลาดับที่ 4
02 คาจัดการ รียนการ อนของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ นับ นุนคาจัดการ รียนการ อน
( งินราย ัว) า รับ ด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก อัตราคนละ 1,700 บาทตอป ชน นัง ือ ื่อการ รียนการ
อน ครื่อง ลน า รับ ด็ก ฯลฯ ตามรายการ งินอุด นุนทั่วไป
ประจาปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 52 ลาดับที่ 2
03 คาใชจายในการจัดการศึกษา า รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา า รับ ด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ประกอบดวย
- คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
- คาอุปกรณ์การ รียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
- คา ครื่องแบบนัก รียน อัตราคนละ 300 บาทตอป
- คากิจกรรมพัฒนาผ รียน อัตราคนละ 430 บาทตอป
ตามรายการ งินอุด นุนทั่วไปประจาปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. 2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 52 ลาดับที่ 3
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04 โครงการปรับปรุง ลัก ตร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดทาการปรับปรุงและพัฒนา ลัก
ตรการจัดประ บการณ์ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 137
ลาดับที่ 4
05 โครงการประ มินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการประ มินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 137 ลาดับที่ 5
06 โครงการนิ ทศการ อน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการนิ ทศการ อนระดับปฐมวัยของศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 137 ลาดับที่ 6
07 โครงการประ มินคุุณภาพการจัดการศึกษา
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการประ มินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 137 ลาดับที่ 7
08 โครงการจัดทามาตรฐานการศึกษา (ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก)
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดทามาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 138 ลาดับที่ 8
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09 โครงการ ยี่ยมบาน

จานวน

5,000 บาท

10 โครงการอบรมใ ความรผปกครองและคณะกรรมการศนย์พัฒนา จานวน
ด็ก ล็ก

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการ ยี่ยมบานผปกครองของ
ด็กปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) นาที่ 136 ลาดับที่ 3

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดอบรมใ ความรผปกครองและ
คณะกรรมการศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม และ
รวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) นาที่ 126 ลาดับที่ 17
11 โครงการ ริม รางประ บการณ์จริงจากการ รียนรนอก ถานที่ จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมศึกษาจากประ บการณ์
จริงนอก ถานที่ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม
และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) นาที่ 136 ลาดับที่ 2
12 โครงการแ ลง รียนรทางการ กษตร (ปลกผัก วนครัวรั้วกินได)
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดแ ลง รียนรทางการ กษตรภายใน
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 141 ลาดับ
ที่ 3

จานวน

10,000 บาท
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13 โครงการ ง ริม ถาบันพระม ากษัตริย์และประ พณี าคัญของ จานวน
ไทย

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดโครงการ ง ริม ถาบันพระม า
กษัตริย์ และประ พณี าคัญของไทย ในศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลบานใ ม ชน วันพอ วันแม วันลอยกระทง วันขึ้นป
ใ ม ฯลฯ และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ( พิ่ม ติมแผนครั้งที่ 1)
14 โครงการลก ือจ นียร์
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดโครงการลก ือจ นียร์ และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) ( พิ่ม ติมแผนครั้งที่ 2)

จานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,265,000 บาท

จานวน

1,265,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,200,000 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

คาอา าร ริม (นม)
1) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งไว 211,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) า รับ ด็กปฐมวัยของศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ตามรายการ งินอุด นุนทั่วไปประจาปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2564 คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 51 ลาดับที่ 1
2) โรง รียน ังกัด านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) ตั้งไว 1,054,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) า รับ ด็กนัก รียนระดับ
อนุบาล และ ด็กนัก รียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ของ
โรง รียน ังกัด านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตามรายการ งินอุด นุน
ทั่วไปประจาป
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 คนละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 51
ลาดับที่ 1

งินอุด นุน วนราชการ
โครงการอุด นุนคาอา ารกลางวันโรง รียน ังกัด พฐ.
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลางวัน า รับ
ด็กนัก รียนระดับอนุบาล และ ด็กนัก รียนระดับประถมศึกษาป
ที่ 1-6 ของโรง รียน ังกัด านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( พฐ.) ตามรายการ งินอุด นุนทั่วไปประจาปงบ
ประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 จานวน ด็ก อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน จานวน 200 วัน ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) นาที่ 53 ลาดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

9,383,200 บาท

รวม

3,801,400 บาท

รวม

3,801,400 บาท

จานวน

1,726,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

1,837,700 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ลอม จานวน 4 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซักซอม
แนวทางการคานวณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ป
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงนักบริ ารงาน าธารณ
ุข ตาแ นงผอานวยการกอง าธารณ ุข 3,500 บาทตอ
ดือน จานวน 1 อัตรา และตาแ นง ัว นาฝายระดับตน 1,500
บาท จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซักซอม
แนวทางการคานวณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ป
คาตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจาง( งิน ดือน) งินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง จานวน 14 อัตรา ตามอัตราที่กา นด โดย
คานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซักซอม
แนวทางการคานวณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ป
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

177,700 บาท

รวม

4,765,000 บาท

รวม

595,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แก พนักงานจาง
จานวน 14 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซักซอม
แนวทางการคานวณภาระคาใชจายดานการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
1.1 งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตั้งไว 30,000
บาท
พื่อจายใ แกพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง ของกอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ทศบาลตาบลบานใ ม ที่ผาน กณฑ์
การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ
1.2 คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก ทศบาล ตั้ง
ไว 5,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดา นินการจัด า
พั ดุ คณะกรรมการตรวจการจางของ ทศบาลฯ งินคาตอบแทน
จา นาที่ในการ ลือกตั้ง งินรางวัล
1.3 งินทาขวัญ ตั้งไว 5,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา งินทาขวัญใ แกพนักงาน ทศบาล พนักงาน
จาง ในกรณีปฏิบัติงานฝาอันตราย ป็นครั้งคราว รือกรณีไดรับ
อุบัติ ตุระ วางปฏิบัติ นาที่
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ ระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมี
ลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ
แก พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
คา ชาบาน

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แก พนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

75,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา ผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตาม
ระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

2,910,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
01 คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ
พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน
การอบรม ประชุม ัมมนาตางๆ ชน คาลงทะ บียนประชุม
ันนิบาต ทศบาล คาธรรม นียมในการฝึกอบรมประชุม รือ
ัมมนาตางๆ ของผบริ ารทองถิ่น มาชิก ภาฯ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจางและลกจางประจา คาธรรม นียมปายยาน
พา นะ คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมที่ดิน รือคาธรรม นียม
ใดๆ ฯลฯ ที่ ามารถ บิกจายในประ ภทรายจายนี้

นา : 48/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

02 คาจาง มาบริการ

จานวน

750,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการใ ผรับจาง มาทาการอยาง
นึ่ง อยางใด ซึ่งมิใช ป็นการประกอบดัดแปลง ตอ ติม ราง ริม
ครุภัณฑ์ รือ ิ่งกอ ราง ฯลฯ ชน คาถาย อก าร คา ย็บ นัง ือ
รือ ขาปก นัง ือ คาชักฟอง คากาจัด ิ่งปฏิกล คาระวาง
บรรทุก คา ชาทรัพย์ ิน (ยก วนคา ชาบาน) (รายจาย กี่ยวกับการ
จาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
ียง โทรทัศน์ โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประกัน คาใชจายในการดา นินคดีตามคา
พิพากษา คาจาง มาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาจาง มา บ
น้า คาบริการกาจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง มาจัดทา
ของขวัญ รือของที่ระลึกตางๆ คาจาง มาดแลรักษาตนไม วน
ไมดอกไมประดับ วน ยอม นาม ญา รือที่ าธารณะคาจาง
มาลางทาความ ะอาดถนน คาจาง มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ป็น
กิจการในอานาจ นาที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิกจายในประ ภท
รายจายนี้
03 คาบริการกาจัดขยะ
จานวน

1,600,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการกาจัดขยะมลฝอยใ กับ ทศบาลนคร
นครราช ีมา จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการ พระราชบัญญัติรักษาความ
ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2)พ
.ศ.2560

นา : 49/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

04 คา ารวจขอมลจานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์

จานวน

11,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ า รับ ารวจขอมลจานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จานวน 11,000 บาท ( งินอุด นุนทั่วไป)
พื่อดา นินการ ารวจจานวน ุนัข/แมว ทั้งที่มี จาของและไมมี
จาของ ที่ไดจากการ ารวจ โดยใ ารวจ ปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายใน ดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน ดือน มิถุนายน ตัว
ละ 6 บาท/ตอป
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
ยุทธศา ตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 1 นา 144 ลาดับ
ที่ 3
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
01 คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียม คาลงทะ บียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการ ดิน
ทางไปราชการ รือไปอบรม ัมมนา ของพนักงาน ทศบาล ลกจาง
ประจา พนักงานจาง คณะผบริ ารและ มาชิก ภา ในการ ดิน
ทางไปศึกษาดงานทั้งในประ ทศและตางประ ทศ

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

02 คาใชจายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและ ถานศึกษาพรอม จานวน
ศึกษาดงานการจัดการขยะชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการลดปริมาณขยะมลฝอยใน
ชุมชน ถานศึกษาพรอมศึกษาดงานการกาจัดการขยะชุมชน คา
วิทยากร คาปายโครงการ คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจา ป็น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศา ตร์ที่ 4 แนวทางการ
พัฒนา 2 นา 60
03 คาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรคไข ลือดออกใน
จานวน
ชุมชน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารและ
อา ารวาง ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจา ป็น ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศา ตร์ที่ 10 แนว
ทางการพัฒนา 2 นา 142 ลาดับที่ 1
04 คาใชจายในโครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา จานวน
พื่อจาย ป็นคาซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ ุนัขบา อุปกรณ์ฉีด
วัคซีน คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารและอา ารวาง คา
วั ดุ อุปกรณ์การทา มัน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจา
ป็น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565 ยุทธศา ตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 2 นา 142 ลาดับ
ที่

นา : 50/80

120,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 51/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

05 โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบา
จานวน
ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

109,000 บาท

พื่อใชจายตามโครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
ุนัขบา ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ พล อก ญิง พล รือ อก
ญิง พลอากาศ อก ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี จานวน 109,000 บาท ( งินอุด นุนทั่วไป) พื่อ
ดา นินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด พื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ ุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัด รรตามจานวน
ประชากร ุนัข/แมว ทั้งที่มี จาของและไมมี จาของ ตามขอมลที่
ารวจประชากร ุนัข/แมว ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศา ตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 2 นา 142
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่งการกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0810.2/827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

200,000 บาท

นา : 52/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

ค่าวัสดุ

รวม

1,260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์และ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใน
านักงาน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะ
กระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด
ล็ก กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ ไมบรรทัด
ล็ก น้ายาลบคาผิด กรรไกร ทปกาว กาอี้พลา ติก ลวด ย็บ
กระดาษ แปรงลบกระดานดา กาว ตรายาง ชอล์ค ขา
ตั้ง(กระดานดา) มุด ที่ถพื้น ซอง อก าร ตะแกรงวาง
อก าร ตลับผง มึก ครื่องตัดโฟม น้า มึกปรินท์ ครื่องตัด
กระดาษ ทป พี วี ซี แบบใ ครื่อง ย็บกระดาษ น้ายาลบ
กระดาษไข กุญแจ กระดาษไข ภาพ ขียน ,แผนที่ คลิป แผงปด
ประกาศ ป๊ก แผนปายชื่อ านักงาน รือ นวยงาน แผน
ปาย จราจร รือแผนปายตางๆ ข็ม มุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม มุดบัญชี มุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ์ ของใช
ในการบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริการประชาชน
ใน านักงาน มลี่,มานปรับแ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
รือแขวน พระพุทธรป พระบรมจาลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด
ล็ก ฯลฯ
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านักงาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ ชน ฟว ์ ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตท์ไฟฟา ลอดวิทยุทรานซิต ตอร์และ
ชิ้น วนวิทยุ ลกถวย ายอากาศ รีซี ตอร์ มฟวิ่งคอย ์คอน คน
ซอร์ ขา ลอดฟลออ ร ซน ์ บรก กอร์ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟม ัวแรงไฟฟา ครื่องวัดกระแ ไฟฟา ครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจุไฟ ดอก
ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ าย
อากาศ รือ าอากาศ า รับวิทยุ, ครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ

นา : 53/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ รางตางๆ ชน น้ามันทา
ไม ทิน นอร์ ี ปนซิ มนท์ ทราย อิฐ รือซิ มนท์
บล็อก กระ บื้อง ังกะ ี ตะป ล็ก น แปรงทา ี ปนขาว ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลก
ติ่ง วาน โถ วม อางลางมือ ราวพาดผา ทอน้าและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใชตาง ๆ ชน ผงซักฟอก บ น้ายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ขง มุง ผาปที่นอน ปลอก
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจาก อกชน ถัง
ขยะ มอ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบรป มีด ถัง ถาด แกว
น้า จานรอง ถวยชาม ซอน อม กระจก งา โองน้า ที่
นอน กระโถน ตาไฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟา ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟา มอไฟฟา รวมถึง มอ
ุงขาวไฟฟา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ ตา ฯลฯ
วั ดุกอ ราง

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ รวมถึง ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ อะไ ลตางๆ ของยานพา นะ ชน ยางนอก ยาง
ใน น้ามัน บรก น๊อตและ กร ายไมล์ พลา ฟลม์กรอง
แ ง ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ ลื่อน คีมล๊อค
ล๊อค กียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณไฟ
กระพริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน กรวยจราจร บาะรถยนต์
ครื่องยนต์(อะไ ล) ชุด กียร์รถยนต์ บรก ครัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟ บรก อานจักรยานตลับลก
ปน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

800,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น า รับรถ
ยนต์ วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับ พลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ รือยนต์และ ครื่องมือ ครื่องใชที่ตองใชน้ามัน ชื้อ
พลิง ประกอบดวย แก๊ ุงตม น้ามัน ชื้อ พลง น้ามันดี ซล น้ามัน
ก๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ก๊า และ
อื่นที่ ขารายจายประ ภทนี้ ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อยาและ วชภัณฑ์ และวั ดุตางๆ ชน าลี
และผาพันแผล วชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์ม อกซ รย์ คมี
ภัณฑ์ ออกซิ จน น้ายาตางๆ ลือด ายยาง ลกยาง ลอด
แกว (รวมกามะถัน กรด ดาง) ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ ัตว์ ลี้ยง พื่อการทดลอง วิทยาศา ตร์ รือการ
แพทย์ ลอด อกซ รย์ ขุด ครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง บา ลอม ฟัง(stethoscope) ปล ามคน
ไข คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้าฝน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่อง
มือวิทยาศา ตร์ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน พกัน ี กระดาษ
ขียนโป ตอร์ ฟล์ม มมโมรี่การ์ด ฟล์ม ไลด์
แถบบันทึก ียง รือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ ทป แผนซีดี) รป ี
รือขาวดาที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพดาว ทียม ขาตั้ง
กลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กลองและระวิงใ ฟล์มภาพยนตร์ ครื่อง
กรอ ทป ลน ์ซม กระ ป๋าใ กลองถายรป ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตงกาย
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องแบบ ื้อ กาง กง ผา ครื่อง มายยศ
และ ังกัด ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด มวก ผาผกคอ ครื่องแตงกาย
ชุดฝึกโขนละคร ถุงมือชนิดผา ถุงมือชนิด นัง ผาปดจมก ื้อกั๊ก
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จา ป็น า รับพนักงานจัด ก็บขยะมลฝอย
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

รวม

576,800 บาท

รวม

576,800 บาท

จานวน

16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ขอมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก
า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษตอ นื่อง าย
ค บิล นวยประมวนผล ฮาร์ดดิ ก์โดนร์ ซีรีรอมไดร์ฟ
แผนกรองแ ง แผงแปนอักขระ รือ แปน
พิมพ์ (KeyBoard)
มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (Memory Chip)
ชน RAM คัตซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse)
พริน ตอร์ วิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
ัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card)
ชน
Ethemet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card )
ป็นตน ครื่องอานและบันทึกขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ตดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นตน โปรแกรมคอมพิว ตอร์
รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา นวย นึ่งไม กิน 20,000 บาท ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
1. โต๊ะทางานแบบ ล็กติดกระจก 7 ลิ้นชัก พรอม กาอี้
พื่อจัดซื้อโต๊ะทางานแบบ ล็กติดกระจกพรอม
กาอี้ ขนาด 5 ฟุต จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท ( ป็นครุภัณฑ์
ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐานของ านักงานงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยาง
ประ ยัด (ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับ าธารณ ุข)
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2. กาอี้ า รับนั่งทางาน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

พื่อจัดซื้อ กาอี้ า รับนั่งทางาน จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 2,500 บาท ( ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของ านักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น รือ
จัง วัด รือราคาที่ คยจัด าอยางประ ยัด (ปรากฏในแผนงาน
าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข)
ครุภัณฑ์กีฬา
ครื่องออกกาลังกาย
โครงการจัดซื้อ ครื่องออกกาลังกายกลางแจงพรอมฐานรอง ไว
า รับ ง ริมการออกกาลังกายใ กับประชาชนในพื้นที่ (จัดซื้อ
ตามโครงการ ง ริม ุขภาพซื้อ ครื่องออกกาลังกายกลาง
แจง) รายละ อียดดังนี้
1. ครื่องบาร์ค
จานวน 2 ครื่อง
2. ครื่องบริ าร ขอ ขา - ขา (แบบจักรยานลอ ล็กนั่งตรง)
จานวน 2 ครื่อง
3. ครื่องบริ าร แขน - ัวไ ล - มือ (แบบวงลอคพรอมปุมนวดฝา
มือ) จานวน 2 ครื่อง
4. ครื่องบริ าร แขน -ขา และ ะโพก (แบบโยก - ดิน ลับ
ทา) จานวน 2 ครื่อง
5. ครื่องบริ าร แขน -ขอ ขา และ นาทอง (แบบถีบ - ดึง - ยก
ตัว) จานวน 2 ครื่อง
ตามราคาทองตลาด ตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ถึง 2565
ยุทธศา ตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 1 นา 161 ลาดับที่ 4
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
1. คอมพิว ตอร์ า รับ านักงาน
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับ านักงาน(จอขนาดไม
กิน 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จานวน 1 ครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงาน
าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข)
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2. คอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1

จานวน

22,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1*(จอแ ดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จานวน 1 ครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงาน
าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข)
3. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED

จานวน

5,200 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED
ขาว ดา (18 นา/นาที) จานวน 2 ครื่อง ๆ
ละ 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวง
ไอซีที (ปรากฎในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
าธารณ ุข)
4. ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
จานวน

11,600 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1KVA มีกาลังไฟฟาดานนอก
ไมนอยกวา 1KVA (600 Watts) ามารถ ารองไฟฟาไดไมนอย
กวา 15 นาที จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 5,800 บาทตามมาตรฐาน
กระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ุข)

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
01 คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

อุด นุน า รับการดา นินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดาน จานวน
าธารณ ุข 12 มบาน

240,000 บาท

งินอุด นุน อกชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

11,379,000 บาท

รวม

5,210,400 บาท

รวม

5,210,400 บาท

จานวน

3,570,700 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของกองชาง พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือนประจาป จานวน 10 คนตามตาแ นงและอัตรา
ที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จานวน

50,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงาน
ทศบาล จานวน 10 คน โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งินประจาตาแ นง

จานวน

121,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงนักบริ ารงานชาง ตาแ นงผ
อานวยการกองชาง (นักบริ ารงานชางระดับ
กลาง) 5,600 บาท ตอ ดือน ตาแ นง ัว นาฝาย (นักบริ ารงาน
ชาง ระดับตน) จานวน 1,500 บาท ตอ ดือน จานวน 3 คน โดย
คานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

1,223,600 บาท

พื่อจาย ป็นตอบแทน ( งิน ดือน) ใ แกพนักงาน
จาง จานวน 10 คน โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

177,700 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ใ แก พนักงาน
จาง จานวน 10 คน โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งินอื่นๆ

จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจา
ตาแ นง (นักบริ ารงานชางระดับกลาง) 5,600 บาท ตอ
ดือน โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

2,378,000 บาท

รวม

244,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ
แก พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
คา ชาบาน

จานวน

90,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
1.1 งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตั้ง
ไว 50,000 บาท
พื่อจายใ แกพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง และลกจาง
ประจา ของกองชาง ทศบาลตาบลบานใ ม ที่ผาน กณฑ์การ
ประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ
1.2 คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์ ตั้ง
ไว 100,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดา นินการจัด าพั ดุของ
ทศบาลฯ งินคาตอบแทน จา นาที่ในการ ลือกตั้ง งินรางวัล คา
ตอบแทน า รับคณะกรรมการ อบคัด ลือก พื่อแตงตั้งพนักงาน
ทศบาล ใ ดารงตาแ นงในระดับที่ งขึ้น งินคาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง ผควบคุมงาน

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน ใ แก พนักงาน ทศบาลที่มี บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา คณะผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2560 นัง ือกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 และ นัง ือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
ดุ ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
งินชวย ลือคารักษาพยาบาล
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคารักษาพยาบาล ใ แก พนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา คณะผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ค่าใช้สอย

รวม

1,050,000 บาท

1. คาแบบพิมพ์ ขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถายแบบพิมพ์ ขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน
2. คาโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจาย ป็นคาจาง มาทาปาย รือแผงปดประกาศ การจางทา
โป ตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ ทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรปถาย การจางโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ์กิจการ
ของ ทศบาล ใน ื่อประ ภทตางๆ ชน วิทยุกระจาย
ียง โทรทัศน์ นัง ือพิมพ์ วาร าร แผนพับ ปาย ประชา
ัมพันธ์ ิ่งพิมพ์ตางๆ
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3. คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน
การอบรม ประชุม ัมมนาตางๆ ชน คาลงทะ บียนประชุม
ันนิบาต ทศบาล คาธรรม นียมในการฝึกอบรมประชุม รือ
ัมมนาตางๆ ของผบริ ารทองถิ่น มาชิก ภาฯ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจางและลกจางประจา คาธรรม นียมปายยาน
พา นะ คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมที่ดิน รือคาธรรม นียม
ใดๆ ที่ ามารถ บิกจายในประ ภทรายจาย
4. คาจาง มาบริการ
จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการใ ผรับจาง มาทาการอยาง
นึ่ง อยางใด ซึ่งมิใช ป็นการประกอบดัดแปลง ตอ ติม ราง ริม
ครุภัณฑ์ รือ ิ่งกอ ราง ฯลฯ ชน คาจาง มา บน้า คาบริการ
กาจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง มาจัดทาของขวัญ รือ
ของที่ระลึกตางๆ คาจาง มาดแลรักษาตนไม วนไมดอกไม
ประดับ วน ยอม นาม ญา รือที่ าธารณะคาจาง มาลาง
ทาความ ะอาดถนน คาจาง มาบุคคลภายนอก คาจางรับรอง
แบบแปลนงานกอ ราง คาจางออกแบบ คาจาง มาอื่นๆ ฯลฯ ที่
ป็นกิจการในอานาจ นาที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิกจายใน
ประ ภทรายจายนี้
5. คา ชาทรัพย์ ิน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก าร และคา ชาทรัพย์ ิน ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมในการใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการ รือไปอบรม
ัมมนา ของพนักงาน ทศบาล ลกจางประจา พนักงานจาง คณะผ
บริ ารและ มาชิก ภา ในการ ดินทางไปศึกษาดงานทั้งใน
ประ ทศและตางประ ทศ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

400,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในการบารุงรักษา รือซอมแซม
ทรัพย์ ิน ครุภัณฑ์ตางๆ ใ ามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

1,084,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์และ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใน
านักงาน ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป ป๊ก ข็ม มุด ทป พี วี ซี แบบใ กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟม มุดบัญชี มุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวาง
อก าร ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายชื่อ านักงาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ ครื่องคานวณ ลข ฯลฯ
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ ชน ฟว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอร์และชิ้น วนวิทยุ ลกถวย าย
อากาศ รีซี ตอร์ มฟวิ่งคอย ์ ขา ลอดฟลออ ร ซนต์ บรก
กอร์ มอแปลงไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา รือกาน ายอากาศ
รือ าอากาศ ลาโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ครื่องวัด
แรงดันไฟฟา ครื่องวัดกระแ ไฟฟา ครื่องวัดความตานทาน
ไฟฟา มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจุไฟ ครื่องตัด
กระแ ไฟฟาอัตโนมัติ ครื่อง ัญญาณ ตือนภัย ครื่องจับ ัญญาณ
ดาว ทียม
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใชตาง ๆ ชน แปรง ไม
กวาด ขง มุง ถวยชาม ชอน อม แกวน้า จานรอง น้าจืดที่ซื้อจาก
อกชน ฯลฯ
วั ดุกอ ราง
จานวน

300,000 บาท

วั ดุ านักงาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ รางตางๆ ชน ไมตางๆ น้ามันทา
ไม ทิน นอร์ ี แปรงทา ี ปนซี มนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์
บล็อก กระ บื้อง ังกะ ี ตะป คอน คีม ชะแลง จอบ ียม ิ่ว ขว
าน วาน ลื่อย กบไ ไม ล็ก น โถ วม อางลางมือ ราวพาด
ผา ทอน้าบาดาล ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ครื่องวัดขนาด
ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ รวมถึง ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ อะไ ลตางๆ ของยานพา นะ ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ายไมล์ พลา ตลับลกปน น้ามัน บรก อาน
จักรยาน ัว ทียน ไขควง นอตและ กร กระจกมองขางรถ
ยนต์ มอน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ บาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แ ง ข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ ลื่อน คีมล๊อค
ล๊อค กียร์ กรวยจราจร ัญญาณไฟกระพริบ ัญญาณไฟฉุก
ฉิน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามันก๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา ถาน ก๊า แก๊ ุงตม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอร์ พกันและ ี ฟล์ม มมโมรี่การ์ด ฟล์ม ไลด์ แถบบันทึก
ียง รือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ ทป แผนซีดี) รป ี รือขาวดาที่
ไดจากการลางอัดขยาย ลน ์ซม กระ ป๋าใ กลองถายรป ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตงกาย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องแบบ ื้อ กาง กง ผา ถุงมือ ชุดกัน
ฝน มวกนิรภัย รอง ทา ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ขอมล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก า รับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ นื่อง าย
ค บิล แผงแปนอักขระ รือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) มน
บอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (Memory Chip) ชน RAM คัต
ซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
ัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card) ครื่องอานและ
บันทึกขอมลแบบตางๆ ครื่องอานขอมลแบบซีดีรอม (CDROM) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา นวย นึ่ง
ไม กิน 20,000 บาท
วั ดุอื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ที่ไม ามารถนา ขาประ ภทวั ดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได ชน มิ ตอร์น้า-ไฟฟา มอ รือ ตะแกรงกัน
วะ ัว ชื่อมแก๊ ัววาล์ว ปด-ปดแก๊ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,590,600 บาท

รวม

3,590,600 บาท

จานวน

6,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
โต๊ะทางาน
พื่อ ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานแบบ ล็ก 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก ขนาด 0.78
x1.54x0.75 ซนติ มตรจานวน 1 ตัว ราคา 6,000 บาท ราคา
ตามทองตลาด
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก แบบกระบะ ททาย

จานวน

1,980,000 บาท

จานวน

1,550,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ครื่อง ราคา 30,000 บาท ตามกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม
ครื่องโนตบุ๊ก า รับงานประมวลผล
จานวน

22,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องโนตบุ๊ก า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ครื่อง ราคา 22,000 บาท ตามกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม
ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18 นา/นาที)
จานวน

2,600 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก แบบกระบะ ท
ทาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก บ ไมต่า
กวา 6,000 ซีซี รือกาลัง ครื่องยนต์ ง ุดไมต่า
กวา 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ ททาย ตามรายละ อียดบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กอ ราง
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน
พื่อจัดซื้อรถขุตตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน ครื่องยนต์ดี ซล แรง
มาไมนอยกวา 24 แรงมา พรอม ัว จาะไฮดรอลิก และชุดลาก
จง จานวน 1 คัน ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของ านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่น รือจัง วัด รือราคาที่ คยจัด า อยางประ ยัด
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18 นา/นาที) มี
ความ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dip
จานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 2,600 บาท ตามกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและ ังคม
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

970,000 บาท

รวม

710,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จานวน

710,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนการไฟฟา วนภมิภาค ป็นคาขยาย ขตไฟฟา าธารณะ
พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟา าธารณะ ในพื้นที่ตาบลบาน
ใ ม มที่ 1- 12
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของ านักปลัด
ทศบาล จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1) ทบทวนบทบาท นาที่คณะกรรมการพัฒนา ตรี

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการอบรมใ ความรกับคณะกรรมพัฒนา
ตรีระดับ มบาน (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 83)
3) โครงการอบรม ง ริมอาชีพ กลุม ตรีแมบาน คนพิการ ผ งอายุ จานวน
และประชาชนทั่วไป
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม ง ริมใ ประชาชนมี
ความร และทักษะทางวิชาชีพ ฝึกอบรม ป็น คาวั ดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่มและอา าร
วางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 82)

50,000 บาท
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4) โครงการฝึกอบรมใ ความรการยุติความรุนแรงในครอบครัว

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใ ความรกับผนา
ชุมชน พอ-แม จา นาที่ ทศบาล ประชาชน ป็นคาวั ดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่อง
ดื่ม คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปาย
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 –
2565 นา 82)
5) โครงการฝึกอบรมบทบาท นาที่ ภา ด็กและ ยาวชน
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใ ความรและ
ศึกษาดงานนอก ถานที่ ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่ม คาอา ารวางพรอม
ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 84)
6) โครงการปองกันและแกไขปัญ ายา พติด
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันตอตานยา พ
ติด รณรงค์ อบรมใ ความร พื่อปองกันยา พติดใ กับประชาชน
ในพื้นที่ตาบลบานใ ม ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่ม คาอา ารวางพรอม
ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 127)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

270,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
01 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยา พติด บานใ ม กม ์
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยา พติด “
บานใ ม กม ”์ ของประชาชนใน ขตตาบลบานใ ม และจัดซื้อ
วั ดุอุปกรณ์ที่ กี่ยวของ จัดจางจัด ตรียม นาม/ ถานที่ และรวม
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลา ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา
ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) นาที่ 44 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์กีฬาตาง ๆ ชน ลก
ฟุตบอล ลกตะกรอ ลกวอล ลย์บอล ลก ปตอง ฯลฯ และวั ดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จัดอยในวั ดุ
ประ ภทนี้ของกองการศึกษา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

440,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานประ พณีวันลอยกระทง
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานประ พณีวันลอย
กระทง ชน คา งินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัด ิน คา
ตกแตง ถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 40 ลาดับที่ 3
โครงการจัดงานประ พณีวัน งกรานต์
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานประ พณีวัน
งกรานต์ ชน คา งินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัด ิน คาตกแตง ถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 40 ลาดับ
ที่ 2
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โครงการฉลองชัยชนะทานทาว ุรนารี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาว ุ
รนารี ชน คาจัดทาปายประชา ัมพันธ์ จัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ที่จา
ป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) นาที่ 40 ลาดับที่ 1
โครงการบรรพชา าม ณรภาคฤดรอน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินงานจัดกิจกรรมบรรพชา
าม ณรภาคฤดรอน า รับ ด็กและ ยาวชนตาบลบาน
ใ ม ชน คาจัดทาปายประชา ัมพันธ์ คาตอบแทนวิทยากร คา
ตกแตง ถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 45 ลาดับที่ 2
โครงการ ง ริมพระพุทธศา นา
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินงานกิจกรรมตาง ๆ ในวัน
าคัญทางพุทธศา นา ไดแก วันมาฆบชา วันวิ าขบชา วัน
อา าฬ บชา ฯลฯ ชน คาจัดทาปายประชา ัมพันธ์ จัดซื้อวั ดุ
อุปกรณ์ที่จา ป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์
กปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 45 ลาดับที่ 3
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โครงการ ืบ านประ พณีถวาย ทียนและแ ทียนพรรษา

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานประ พณีวัน ขา
พรรษา ชน คา งินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัด ิน คา
ตกแตง ถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 45 ลาดับที่ 1
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินงานจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม า รับ ด็ก
และ ยาวชนตาบลบานใ ม ชน คาจัดทาปายประชา ัมพันธ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาตกแตง ถานที่จัดงาน และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่ กี่ยว นื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และ ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) นาที่ 125 ลาดับที่ 15

นา : 72/80

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:28

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

13,375,100 บาท

รวม

13,375,100 บาท

รวม

13,375,100 บาท

01 โครงการปรับปรุงอาคารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบาน จานวน
ใ ม

400,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณปโภค

พื่อกอ ราง 1. งานปรับปรุงพื้นที่ นาชั้น รียน (ปรับระดับพื้น ง
ขนาด 16.00 ตร.ม พรอมปผิวพื้นกระ บื้อง ขนาดพื้นที่ 70.00
ตร.ม.)
2. งานปรับปรุงพื้น อง รียน จานวน 3 อง รียน
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 12 x 20 มตร
3. งานกอ ราง คาน์ ตอร์ ค ล. (ที่ลางจาน 3 ลุม
ขนาด 0.60 x 5.00 ม.) พรอม ลังคากัน าด และระบายน้า ีย
4. งานติดตั้งฉากกั้น องธุรการ ขนาด 3 x 3.30 มตร
ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลบานใ ม ( พิ่ม ติมแผน
ครั้งที่ 2)
02 โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 1

จานวน

1,974,700 บาท

พื่อกอ รางถนน ค ล
. ขนาด 3.50 มตร ยาว 1,070 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,745 ตาราง มตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริ วณ ามแยกคลอง งน้า ถึง คลองมะคา ม
ที่ 1 ตาบลบานใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัด
นครราช ีมา
03 โครงการ ริมผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต มที่ 2
จานวน

336,700 บาท

พื่อ ริมผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจร
กวาง 4.50 มตร ระยะทาง 245 มตร นา 0.05 มตร รือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,102.50 ตาราง มตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริ วณ มบานปรางค์
ทอง ซอย 15 ถึง ซอย 16 มที่ 2 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 14:44:29

นา : 73/80

04 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 2 จานวน

356,700 บาท

พื่อกอ รางวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 76 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 8 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณแยกศาลตาป ถึง บาน
ลขที่ 69 มที่ 2 ตาบลบานใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัด
นครราช ีมา
05 โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 2
จานวน

189,400 บาท

พื่อกอ รางคอนกรีต ริม ล็ก ขนาดกวาง 3 มตร ระยะ
ทาง 114 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 342 ตาราง มตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณ ะพาน
ขามลาตะคองตอของ ดิม มที่ 3 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
06 โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 3
จานวน

130,500 บาท

พื่อกอ รางคอนกรีต ริม ล็ก ขนาดกวาง 4.5 มตร ระยะ
ทาง 55 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 247.50 ตาราง มตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณ นา
วัดศรีษะ ิบ(ซอยบานคุณกระแต) มที่ 3 ตาบลบานใ ม อา ภอ
มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
07 โครงการ ริมผิวแอ ฟัลติกคอนกรีต มที่ 4
จานวน

233,200 บาท

พื่อ ริมผิวแอ ฟัลติกคอนกรีต ริม ล็ก ขนาด
กวาง 5 มตร นา 0.05 มตร ระยะทาง 150 มตร รือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 750 ตาราง มตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณ
ขางวัดถึงศาลา อนกประ งค์ นาวัดมะขาม ฒา มที่ 4 ตาบล
บานใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
08 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 5 จานวน

691,900 บาท

พื่อกอ รางวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 166 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 15 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณซอยขางตลาดมะขาม
ฒา ชื่อมบอพัก ดิมถนนมุขมนตรี มที่ 5 ตาบลบานใ ม อา ภอ
มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
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09 โครงการ ริมผิวแอ ฟัลติกคอนกรีต มที่ 5

จานวน

1,100,900 บาท

พื่อ ริมผิวแอ ฟัลติกคอนกรีต ริม ล็ก ชวงที่ 1 ผิวจราจร
กวาง 5 มตร ระยะทาง 80 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 400 ตาราง มตร ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6 มตร ระยะ
ทาง 534 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,204 ตาราง มตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณ าม
แยกอพน ีถึง ขตทางรถไฟ มที่ 5 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
10 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 6 จานวน

1,998,400 บาท

พื่อกอ รางวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 456 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 43 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณบานบุญมารวยถึง
ถนนมุขมนตรี ชื่อมทอ ดิม มที่ 6 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
11 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 8
พื่อกอ รางวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.60 มตร ระยะทางไมนอยกวา 214 มตร พรอมบอ
พัก ค ล. 19 บอ พรอมคืนผิวจรจาจรดวย ค ล. พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริ วณศาลตาป ชื่อมทอระบายน้า ดิมถึงแยก
ลังวัด งษ์ มที่ 8 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
12 โครงการ ริมผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต พรอมวางทอ
ระบายน้า ค ล. มที่ 9
พื่อ ริมผิวจราจรแอ ฟัลคอนกรีต ขนาดกวาง 3 มตร ระยะ
ทาง 375 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,125 ตาราง มตร พรอมวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด น
ผาศนย์กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 375 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 37 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณซอยรวมใจ
พัฒนา (รานขายของ กา) จาก ามแยก ลังบาน ลข
ที่ 698 ถึง ามแยก นาบาน ลขที่ 694 มที่ 9 ตาบลบาน
ใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา

จานวน

927,300 บาท

จานวน

1,996,800 บาท
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13 โครงการ ริมผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต มที่ 9

จานวน

600,900 บาท

พื่อ ริมผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต ชวงที่ กวาง 4 มตร ระยะ
ทาง 273 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,092 ตาราง มตร ถนนมุขมนตรีถึงแยกบานคุณ จริญ
ปรุ ชวงที่ 2 กวาง 5 มตร นา 0.05 มตร ระยะ
ทาง 175 มตร รือมีพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตาราง มตร จากราง
น้าถึง ามแยกบานคุณ มบัติ มะ ริง ิทธิ์ พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย มที่ 9 ตาบลบานใ ม อา ภอ มือง
นครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
14 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มที่ 11 จานวน

1,791,100 บาท

พื่อกอ รางวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 425 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 40 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณ ามแยก ชื่อมทอ
ดิม(ร.ร.ยางนอย) ถึง นาบานลุง จียม มที่ 11 ตาบลบาน
ใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
15 โครงการกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก พรอม
ถนน ค ล. มที่ 12
พื่อกอ รางวางทอระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก ชวงที่ 1 ขนาด
นผาศนย์กลาง 0.60 มตร ระยะทาง 80 มตร พรอมบอ
พัก ค ล. 8 บอ พรอมถนน ค ล. กวาง 4 มตร ระยะ
ทาง 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 320 ตาราง มตร ชวงที่ 2 ขนาด นผาศนย์
กลาง 0.40 มตร ระยะทาง 38 มตร พรอมบอพัก ค ล
. 3 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริ วณซอยโรง ลอ (ซอย ุข
ใจ) มที่ 12 ตาบลบานใ ม อา ภอ มืองนครราช ีมา จัง วัด
นครราช ีมา

จานวน

646,600 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

829,500 บาท

รวม

489,500 บาท

รวม

489,500 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

369,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลของ านักปลัด
ทศบาล จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาป ตามตาแ นงและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นตอบแทน ( งิน ดือน) ใ แกพนักงาน
จาง จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

12,000 บาท

รวม

340,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพ ใ แก พนักงานจาง โดยคานวณ
ตั้งจายไวไม กิน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตร ใ แก พนักงาน
ทศบาล คณะผบริ ารและผมี ิทธิ์ บิกไดตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ
.ศ.2549 ระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ บิกจาย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 นัง ือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่ ุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และ นัง ือกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ดุ ที่ กค
0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
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ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

โครงการ ง ริมการใชขาวพันธุ์ดี

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ง ริมการใชขาวพันธุ์ดี ฝึกอบรม
ใ ความรและจัด าพันธุ์ขาวคาวั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่มและอา ารวางพรอม
ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 – 2565 นา 133)
โครงการ ง ริมการใช ญาแฝกตามแนวพระราชดาริ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการอบรมใ ความรและศึกษา
ดงานนอก ถานที่ คาวั ดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา าร
กลางวันพรอม ครื่องดื่มและอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา
ัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนา ประจาป 2561 – 2565 นา 131)
โครงการ ง ริมการปลกตนไม ( พิ่มพื้นที่ ี ขียว)
จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ในการปลกตนไม คาตนไม และคา
อา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ปายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการปลก
ตนไม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 –
2565
นา 133)
โครงการอนุรักษ์และ ง ริมพันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราช จานวน
ดาริ ม ด็จพระกนิษฐาธิราช จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดา
จาฟาม าจักรี ิรินธรฯ
พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการอบรมใ ความรในการ
อนุรักษ์และ ง ริมพันธุกรรมพืชในทองถิ่น ป็นคาวั ดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารกลางวันพรอม ครื่องดื่ม
และอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ์ ปาย
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาป 2561 –
2565 นา 132)

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

29,181,300 บาท

รวม

29,181,300 บาท

รวม

29,181,300 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุนประกัน ังคมใน วนของนายจางใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจาง ตามพระราชบัญญัติประกัน ังคม พ.ศ
.2533 (8,996,040 x 5% = 499,802 บาท)
งิน มทบกองทุน งินทดแทน
จานวน

18,000 บาท

วั ดุการ กษตร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อยาวั ดุที่ใชในการ กษตรตางๆ ชน าร คมี
ปองกันและกาจัดศัตรพืชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พันธุ์
พืช ปุ๋ย พันธุ์ ัตว์ปกและ ัตว์น้า น้า ชื้อพันธุ์ ัตว์ วั ดุ พาะ
ชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ชน ใบมีด ชือก ผาใบ รือผา
พลา ติก นากากปองกันแก๊ พิษ ปริง กอร์ จอบ
มุน จานพรวน ผานไถกระทะ ครื่อง ยอด รือวาน มล็ด
พันธุ์ ครื่องทาความ ะอาด มล็ดพันธุ์ ครื่องดัก
แมลง อวน กระชัง และ พื่อปลกพันธุ์ไมตาม ถานที่ที่อยในความ
ควบคุมของ ทศบาล ฯลฯ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

พื่อจาย ป็นคาความคุมครองแกลกจางที่ประ บอันตราย จ็บ
ปวย ตาย รือ ญ าย อัน นื่องมาจากการทางานใ แกนาย
จาง ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป (8,996,040 x 2% = 17,992.08 บาท) ตามพระราชบัญญัติ
งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นัง ือกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561
บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

22,000,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ป็น บี้ยยังชีพใ กับผ งอายุ
บี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

4,318,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ป็น บี้ยยังชีพใ คนพิการ
บี้ยยังชีพผปวย อด ์

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ป็น บี้ยยังชีพใ ผปวย อด ์
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ารองจาย

จานวน

500,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในการแกไขปัญ า กี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง ชน การทา ีตี น ัญญาณ
ไฟจราจร าม ลี่ยม ยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลา ติกใ น้า าลมลุกจราจร ื้อจราจร ยางชะลอความ ร็ว
รถ ฯลฯ
งินบารุง ันนิบาต
จานวน

105,700 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุง ันนิบาต โดยคานวณอัตรารอย
ละ 0.00167 ของงบประมาณรายจายประจาป ทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทั่วไปประจาปที่ผาน
มา 101,695,860.86 บาท ัก งินอุด นุน
จานวน 38,430,423 บาท คง ลือยอด งิน
คานวณ 63,265,437.86 คิด ป็นรอยละ 0.00167 ป็นจานวน
งิน 105,653.28 บาท ไมรวมรายไดจากพันธบัตร งินก งินที่มีผ
อุทิศใ และ งินอุด นุน
งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ ทต.บานใ ม
จานวน

405,000 บาท

พื่อใชจายในกรณีจา ป็น รงดวน ฉุก ฉิน บรร ทา าธารณ
ภัย ชวย ลือบรร ทาความ ดือดรอนของประชาชนจาก ตุไม
คาด วัง ชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ฯลฯ รือความจา
ป็นอื่นใดที่มีความ าคัญมากในการดา นินงานของ ทศบาลฯ ซึ่ง
ไมมีการตั้งงบประมาณ พื่อการนั้นไว ตามความ มาะ ม
รายจายตามขอผกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร

พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ ทต.บาน
ใ ม ตอประชากรทุก ิทธิในพื้นที่ที่มีกองทุนตาบล ตามประกาศ
คณะกรรมการ ลักประกัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง การกา นด
ลัก กณฑ์ พื่อ นับ นุนใ ทศบาลดา นินงานและบริ ารจัดการ
กองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ ัว
ละ 45 บาท โดยตั้งตามการจัด รรของกองทุน ลักประกัน
ุขภาพ จานวน 50% ที่ไดรับจัด รร ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น พื่อ มทบกองทุน พ.ศ.2562
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งินชวยพิ ศษ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือพิ ศษ (คาทาศพ) ของพนักงาน
ทศบาล ลกจางประจาและพนักงานจาง
งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น (กบท.)

จานวน

1,234,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทอง
ถิ่น โดยคานวณตั้งไวในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตาม
งบประมาณทั่วไป ไมรวมรายไดจากพันธบัตร งินก งินที่มีผอุทิศ
ใ งินบริจาคและ งินอุด นุน (รายได 104,000,000 บาท ัก
งินอุด นุน 42,422,000 บาท คง ลือ 61,578,000 บาท คิด
อัตรารอยละ 2 ทากับ 1,231,560 บาท ตาม นัง ือกรม ง
ริมการปกครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2561 นัง ือกรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

