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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
อา ภอ ทามวง จัง วัด าญจนบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,440,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,681,700 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,272,200 บาท

รวม

2,657,700 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

514,100 บาท

พื่อจาย ปนคา งิน ดือนใ นาย องค ารบริ าร วนตาบล
ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,200 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจาตา นงใ นาย องค าร
บริ าร
วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,200 บาท

จานวน

86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษใ นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งินคาตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ ลขาน ารนาย องค ารบริ าร
วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

1,972,800 บาท

รวม

4,614,500 บาท

จานวน

2,869,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละจาย ปน งินปรับ
ปรง งิน
ดือนประจาปีใ พนั งาน วนตาบล านั ปลัดองค ารบริ าร
วน
ตาบลบานใ ม ตา นง ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล, ัว นา
านั งาน
ปลัด,นั วิ คราะ นโยบาย ละ ผน,นั พัฒนาชมชน,นั ทรัพยา ร
บคคล, จาพนั งานธร าร, จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณ
ภัย ,นิติ ร จานวน 8 อัตรา
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งินประจาตา นง
จานวน

210,000 บาท

พื่อจาย ปน
1 คาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
2 คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
3 คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
4 คาตอบ ทน ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ละ งินตอบ ทนพิ ศษ
ของพนั งานที่ควรไดรับตาม ฎ มาย ละระ บียบฯที่ า นด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,385,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนของพนั งานจางที่มีอยใน ัง ัด านั
ปลัด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มของพนั งานจางที่มีอยใน ัง ัด านั ปลัด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,889,000 บาท

รวม

536,000 บาท

จานวน

330,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อปท.
ตามที่ไดรับมอบ มาย ชน คาตอบ ทนคณะ รรม าร ละ
อน รรม าร ตามที่ไดรับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย ละระ บียบฯ
า นด รือ งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ตาม ฎ มาย ละระ บียบฯ า นด
า รับพนั งาน วนตาบล ล จางประจา ละพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ พนั งาน วนตาบล ล จางประจา ละพนั งานจาง
ที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ รณีปฏิบัติงาน
รงดวนจา ปนพิ ศษตามที่ไดรับมอบ มาย
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คา ชาบาน

จานวน

156,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล
องค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของผบริ าร
พนั งาน วนตาบล ละล จางประจาตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
ของขาราช าร วนทองถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,685,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาธรรม นียมตางๆ
- คาโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร คาจาง มา
จางผพิ าร นั รียน/นั ศึ ษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาค รียน
คาจาง มา พื่อพัฒนาระบบ าร น ทศ ละ าร ื่อ าร
คาจาง มาทาความ ะอาด านั งาน คาจาง มา ดิน ายไฟ
ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม ฯลฯ
- คาใชจายตางๆ ชน คาถาย อ าร/พิมพ อ าร ป้ายประชา
ัมพันธ
ิ่งพิมพ นัง ือพิมพ ละ นัง ือระ บียบ ฎ มายตางๆ ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปนคาใชจายคา ลี้ยงรับรอง คาใชจายใน ารจัดงาน
พิธี าร ตาง ๆ ารจัดนิทรรศ าร ารประ วด ขงขัน คาใชจาย
ในโครง าร รือ ิจ รรมวัน าคัญของทางราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ละคาลง
ทะ บียน ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง ,คาพา นะ,
คา ชาที่พั ,คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน ,
คาผานทางดวนพิ ศษ ,คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ,คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคาใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ไปอบรม ัมมนา
ของคณะผบริ าร , มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ,พนั งาน วนตาบล , ล จางประจา ,พนั งานจาง, ผมี ิทธิ
ละไดรับคา ั่งใ ดินทางไปราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

จานวน

100,000 บาท
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โครง าร อบต. ัญจรพบประชาชน
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร อบต. ัญจร พบ
ประชาชน
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม ประจาปี พ.ศ. 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คา
รับรอง คาใช
จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใชจายใน ารประ วด รือ ขงขัน คาจาง
มาจัด
นิทรรศ าร จัดม ร พ าร ดง คาใชจายใน ารโฆษณาประชา
ัมพันธ
งาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัด
งาน ารจัด ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬา
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 ยทธศา ตร ารพัฒนาดานบริ าร
จัด าร
บาน มืองที่ดี ผนงานบริ ารทั่วไป นาที่ 122 ลาดับที่ 6
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

จานวน

80,000 บาท
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โครง ารจัด าร ลือ ตั้งทองถิ่น

จานวน

550,000 บาท

พื่อใชจาย า รับ าร ลือ ตั้งขององค ารป ครอง วนทองถิ่น
ตามที่คณะ รรม าร ลือ ตั้ง า นด
( รณีครบวาระยบ ภา รณี ทนตา นงที่วาง
ละ รณีคณะ รรม าร ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม)อี ทั้งใ
ความรวมมือใน ารประชา ัมพันธ
ารรณรงค รือ ารใ ขอมลขาว าร ประชาชน ใ ทราบถึง
ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มือง ใน าร ลือ ตั้ง
ภาผ ทน
ราษฎร ละ รือ มาชิ วฒิ ภา ฯ ารทาประชา
พิจารณ ประชามติตาง ๆ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565( พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2561) นาที่ 127
ลาดับ
ที่ 21
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
โครง ารพิทั ษรั ษาไว ซึ่งชาติ ศา นา พระม า ษัตริย
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาดา นิน ารโครง ารพิทั ษรั ษาไว ซึ่ง
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย ละคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 131 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

นา : 8/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง ารอบรม ริม รางคณธรรมจริยธรรม า รับบคลา รของ
องค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม

จานวน

5,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรม ริม ราง
คณธรรมจริยธรรม า รับบคลา รขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณ คาอา าร คา
อา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาใชจายอื่นที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ
อบรม ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 128 ลาดับที่ 24
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือซอม ซม
วั ด รือ
ครภัณฑตาง ๆ รวมถึงทรัพย ินอื่น ๆ พื่อใ ามารถใชงานได
อยาง
ป ติ ชน คาซอม ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง
พิมพ (ปริ้น ตอร) ครื่อง
พิมพดีด ฯลฯ (วง งินไม ิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ละ ครื่องใชตาง ๆ ที่ ปนวั ดโดย
ภาพ
ตาง ๆ ที่จา ปนตองใชใน านั งาน ได ระดาษ ฟ้ม ครื่อง
ขียน บบพิมพ รวมถึง วาร าร นัง ือพิมพ า รับอานประจา
ม
บาน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)

รวม

275,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดไฟฟ้า ใชตาม ถานที่ตางๆ ที่อยในความด ล
ของ อบต. ชน ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ดงานบานงานครัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดอป รณ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ
ชน ไม วาด ภาชนะ ชอน ผงซั ฟอ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ด อ ราง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ด อ ราง ิ่งของ ครื่องใชตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง า รับรถ วน
ลาง
ชน บต ตอรี่ ยางนอ -ใน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ า รับรถยนต วน ลางของ อบต.
ใน ารปฏิบัติ นาที่ ละ ดินทางไปปฏิบัติงานตาม ถานที่ตางๆ
รวมถึง ครื่อง บน้า พื่อชวย ลือราษฎรที่ ิดอท ภัย
ครื่องพน มอ ควัน ครื่องจั ล ละ ครื่องจั รทน รง
ของ นวยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานในองค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ด อป รณตาง ๆที่ใชใน ารโมษณาประชา
ัมพันธ ละ
ผย พร ชน ฟิลม ลางอัดขยายรป ผนป้ายประ าศ ระดาษ
โป ตอร ี พ ัน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ด อป รณที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร
ตางๆ
ที่ใชใน ารปฏิบัติงาน ชน ระดาษบันทึ ขอมล ผน รือจาน
บันทึ ขอมล,น้า มึ า รับ ครื่องพิมพ ละคาจัดซื้อโปร รม
คอมพิว ตอรที่ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ละอป รณ พิ่ม ติม,
ทปบันทึ ขอมล, ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร,
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร, ผน รอง ง,
ระดาษตอ นื่อง ผง ป้นอั ขระ รือ ป้นพิมพ (keyBoard)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟีด ดอร
(Cut sheet feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box)
ครื่อง ระจาย ัญญาณ(Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ครื่องอานขอมล บบซีดีรอม(CD-ROM),โปร รมคอมพิว ตอร
รือซอฟ วรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
วั ดอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

393,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
ละทาง าธารณะ รืออาคาร ถานที่ ิจ ารตางๆ
ที่อยในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดอป รณตาง ๆ ที่ไม ขาลั ษณะ ละประ ภท
ตามระ บียบวิธี ารงบประมาณ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ปนคาใชจายดาน ารติดตอ ื่อ ารทางโทรศัพท
โทร าร า รับ ารดา นินงานขององค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายทางไปรษณียา ร คาธนาณัติ คา ชาต
ไปรษณีย
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

40,000 บาท

1.คาบริ ารอิน ตอร น็ตตาบล
พื่อจาย ปนคาบริ ารอิน ตอร น็ตตาบล
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม ฯลฯ
2.คา ชาพื้นที่อิน ตอร น็ต, โด มน มน
พื่อจาย ปนคา ชาพื้นที่อิน ตอร น็ต , ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งบลงทุน

รวม

495,500 บาท

รวม

165,500 บาท

คาจัดซื้อ าอี้ านั งาน

จานวน

20,000 บาท

จัดซื้อ าอี้ านั งาน
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
จัดซื้อต ล็ ็บ อ าร

จานวน

16,500 บาท

จัดซื้อต ล็ ็บ อ าร
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
โต๊ะทางาน

จานวน

50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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โต๊ะ มบชา

จานวน

17,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะ มบชา ม 9 นาโต๊ะ 9 นิ้วผลิตจา ไม ั
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ครภัณฑโรงงาน
จัดซื้อ วานไฟฟ้า
พื่อจัดซื้อ วานไฟฟ้าพรอมดอ จานวน 1 ชด
- ทางานได าม บบคือ บบ มนอยาง ดียว บบ ระ ท อยาง
ดียว ละ บบ มนพรอม ระ ท
- ความ ร็วของ าร มน ลับ มือน ับ าร มนป ติ
- ามารถ ปลี่ยนดอ วานไดงายดวยปม ไลด าลังไฟ ขาพิ ัด
ไมนอย วา 780 W. ามารถใช ับงาน จาะไม งานคอน รีต ละ
จาะ ล็
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 143 ลาดับที่ 11
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบ๊ า รับงานประมวลผล
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย
วา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผล
ดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10
น รือ
2. ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย
วา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน ารประมวล
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ผล ง
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจไมนอย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ ซอม ซมบารง
รั ษา
โครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารงป ติ
รือคาซอม ลาง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

30,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคารบานพั
ต ตงภายในอาคาร านั งาน
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พื่อจาย ปนคาต ตงภายในอาคาร านั งานองค ารบริ าร วน
ตาบลบานใ ม
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 129 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
คาบารงรั ษา ละปรับปรงอาคาร านั งาน โรงจอดรถ ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงอาคาร านั งาน โรง
จอดรถ ฯลฯ
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม พื่อมี ถานที่ พียงพอ
ใน ารปฏิบัติงาน ละบริ ารประชาชน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 129 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน าร ารวจความพึงพอใจ
ของผรับบริ ารในดานคณภาพ ารใ บริ ารประชาชน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

3,436,500 บาท

รวม

2,173,000 บาท

รวม

2,173,000 บาท

จานวน

1,668,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ พนั งาน
วนตาบล ตา นง ผอานวย าร องคลัง,นั วิชา ารจัด ็บราย
ได,
นั วิชา าร งิน ละบัญชี, จาพนั งานพั ด,นั วิชา ารคลัง
จานวน 5 อัตรา
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ าร
งานคลัง)
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
พื่อ ปนคาใชจายใน ารอด นนอา ภอทามวง ตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานรัฐพิธีในวัน าคัญของชาติ ละ ิจ รรมงาน
ตามนโยบายของจัง วัด
าญจนบรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม นัง ือ อา ภอทามวง
ที่
จ 02178/ว.1820 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งานที่ควรไดรับตาม
ฎ มาย
ละระ บียบฯ ที่ า นด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

355,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนของพนั งานจางที่มีอยใน ัง ัด องคลัง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ าร
งานคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ตางๆ ของพนั งานจางที่มีอยใน ัง ัด อง
คลัง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ าร
งานคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนบคคลที่มาปฏิบัติ นาที่ราช าร
รือคณะ รรม ารดา นิน าร จัดซื้อ /จัดจางของ
องค ารบริ าร วนตาบล รือประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษ( งินรางวัลประจาปี)ตาม ฎ มาย
ละระ บียบ า นด า รับพนั งาน วนตาบล
ล จางประจา ละพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ าร
งานคลัง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน
วนตาบล ละล จางประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)

รวม

1,188,000 บาท

รวม

525,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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คา ชาบาน

จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล องค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน วนตาบล
ละล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของขาราช าร วน
ทองถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
ค่าใช้สอย

รวม

445,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาธรรม นียมตางๆ
- คาโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร คาจาง มา
จางผพิ าร นั รียน/นั ศึ ษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาค รียน
คาจาง มา พื่อพัฒนาระบบ าร น ทศ ละ าร ื่อ าร
คาจาง มาทาความ ะอาด านั งาน คาจาง มา ดิน ายไฟ
ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม ฯลฯ
- คาใชจายตางๆ ชน คาถาย อ าร/พิมพ อ าร ป้ายประชา
ัมพันธ
ิ่งพิมพ นัง ือพิมพ ละ นัง ือระ บียบ ฎ มายตางๆ ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคา ลี้ยงรับรอง คาใชจายใน ารจัด
งาน พิธี าร
ตางๆ ารจัดนิทรรศ าร ารประ วด ขงขัน คาใชจายใน
โครง าร รือ
ิจ รรมวัน าคัญของทางราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ปน คาลงทะ บียน
คาธรรม นียม คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ
นามบิน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ฯลฯ
รือคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
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โครง าร ประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษีขององค ารบริ าร วน
ตาบลบานใ ม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ประชา ัมพันธ ารจัด
็บภาษี
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายประชา ัมพันธ คาจาง มา
จัดทา
ปอรตโฆษณา ละรถประชา ัมพันธ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บาน
ใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 122 ลาดับที่ 8
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
โครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
จานวน

200,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียน
ทรัพย ิน ระยะที่ 2 ขั้นตอน าร ารวจภาค นาม ประจาปีงบ
ประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาจาง มา นภาพระวาง
ผนที่ พรอม
คัดลอ ขอมลที่ดิน คาจาง มาทา ผนที่ มบท คาจาง มา ดิน
ารวจภาค
นาม ละคาใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บาน
ใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 126 ลาดับที่ 20
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง )
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

215,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ละ ครื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ดยานพา นะ ละขน งรถยนต วน ลางของ อง
คลัง
ใน ารซอมบารงตาง ๆ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ปน คาบารงรั ษาครภัณฑ พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ (วง งินไม ิน 5,000 บาท)
ละคาบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินอื่น ของ วน ารคลัง
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏในดานบริ ารทั่ว
ไป ผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง )
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาน้ามัน ละ ลอลื่นรถยนต วน ลางของ องคลัง
ใน าร ดินทางไปปฏิบัติงาน ตาม ถานที่ตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปนคาวั ดโฆษณา ละ ผย พรของ องคลัง
ใน ารปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)

จานวน

5,000 บาท
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

75,500 บาท

รวม

75,500 บาท

จัดซื้อ าอี้ านั งาน

จานวน

2,900 บาท

จัดซื้อ าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว บบมีพนั พิง ปรับ งต่าได
ขนาด วาง 63 ซม. ลึ 68 ซม. ง 103 ซม.
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
จัดซื้อต อ าร 2 บาน ปิด

จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ด อป รณคอมพิว ตอร ละอิน ตอร น็ต
ชน ผนบันทึ ขอมล มึ ละวั ดอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ
คอมพิว ตอร
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
คาไปรษณีย ,โทร ลข ,ธนาณัติ ,คาซื้อดวงตราไปรษณีย
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน

จัดซื้อต อ าร 2 บาน ปิด จานวน 2 ใบ บบ 2 บาน ปิด
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
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โต๊ะทางาน ระดับ 7-9

จานวน

5,300 บาท

จานวน

4,300 บาท

จัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดาไมนอย วา 20 นาตอ
นาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ีไมนอย วา 10 นาตอนาที(ppm)
รือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับ านั งาน
จานวน

22,000 บาท

จัดซื้อ โต๊ะทางาน ระดับ 7-9
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ บบ มึ ฉีด

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1 * (จอ
ขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย มี นวยความจา
บบ Cache Memory ขนาดไมนอย วา 6 MB มีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.0
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GHz
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics
Processing Unit ที่ ามารถใช นวยความจา ลั ใน าร ดง
ภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพ
ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล (Hard Drive) ชนิด SATA รือ ดี
วา ขนาดความจไมนอย วา 1 TB รือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอภาพ บบ LED รือดี วา มีContrast Ratio ไมนอย
วา 600 : 1 ละมีขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ

จานวน

30,000 บาท
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พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ ซอม ซมบารง
รั ษาโครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารง
ป ติ รือ
คาซอม ลาง) พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ าร
งานคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

255,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

175,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ละคาลง
ทะ บียน ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง ,คาพา นะ,
คา ชาที่พั ,คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน ,
คาผานทางดวนพิ ศษ ,คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ,คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคาใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล , ล จางประจา ,พนั งานจาง, ผมี ิทธิ
ละไดรับคา ั่งใ ดินทางไปราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
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คาใชจายใน ารประชา ัมพันธ ป้อง ัน ละระงับอัคคีภัย

จานวน

5,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ละ ครื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง า รับรถ วน
ลาง
ชน บต ตอรี่ ยางนอ -ใน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารประชา ัมพันธ ป้อง ัน ละระงับ
อัคคีภัย
1. พรบ. า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ องค
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ปนคาน้ามัน ละ ลอลื่นรถยนต วน ลางของงานรั ษา
ความ งบภายใน ใน าร ดินทางไปปฏิบัติงาน ตาม ถานที่ตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
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วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ด อป รณที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร
ตางๆ
ที่ใชใน ารปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้างาน ารรั ษาความ งบภายใน
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครภัณฑ ครื่องดับ พลิง
าย งน้าดับ พลิง
– ปน าย งน้าดับ พลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใย
ัง คราะ (FIBER) ตลอดทั้ง น นวตั้ง ละ นวนอน
– มีขนาด นผาศนย ลาง 2 นิ้ว ปลายทั้ง องขางของ ายมีขอตอ
บบ วม ร็วขนาด 2 นิ้ว ทาดวยทอง ลืองยึดติด นน ับ าย ใน
ขอตอตัว มียมี ปริงที่ทาดวย ตน ล ปลอด นิมที่ ดึงทั้ง 2 ขาง
– ปนของใ มไม คยใชงานมา อน ละ ปนผลิตภัณฑที่ผลิตจา
โรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001
- ปนไปตามราคาทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร
วนตาบลบานใ ม พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 142 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

210,000 บาท

รวม

165,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนฯ
อด นน ทศบาลตาบลมวงชม ตามโครง ารขอรับ งินอด นน พื่อ
ดา นินงานอด นนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนฯ ตาม นัง ือ านั งาน ทศบาลตาบลมวงชม ที่ จ
55701/ว488 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2562
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อปท.
ตามที่ไดรับมอบ มาย ตาม ฎ มาย ละระ บียบฯ า นด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
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ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ไขปัญ า มอ ควัน

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ไขปัญ า มอ ควัน
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ
อบรม ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 134 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
โครง ารตั้งจดตรวจ ละจดบริ ารประชาชน พื่อดา นิน ารป้อง ัน จานวน
ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารตั้งจด ตรวจ ละจด
บริ าร
ประชาชน พื่อดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าลปีใ ม ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 134 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง ารตั้งจดตรวจ ละจดบริ ารประชาชน พื่อดา นิน ารป้อง ัน จานวน
ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารตั้งจดตรวจ ละจด
บริ าร
ประชาชน พื่อดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล
ง รานต ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 134 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
โครง ารฝึ อบรม ด็ ละ ยาวชนใน ารป้อง ัน าธารณภัย
จานวน
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรม ด็ ละ
ยาวชนใน ารป้อง ัน าธารณภัย ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ
อบรม ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 130 ลาดับที่ 4
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)

นา : 29/76

30,000 บาท

10,000 บาท

นา : 30/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง ารฝึ อบรมทบทวนความร อา า มัครป้อง ันภัยฝาย
พล รือน

จานวน

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมทบทวนความร
อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ
อบรม ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 130 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
โครง าร รางภมิคม ันป้อง ัน ด็ จมน้า ใ ด็ ละ ยาวชนป้อง ัน จานวน
อบัติ ตทางน้า
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร รางภมิคม ันป้อง ัน
ด็ จมน้า ใ ด็ ละ ยาวชนป้อง ันอบัติ ตทางน้า ประจาปีงบ
ประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ
อบรม ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 130 ลาดับที่ 5
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)

20,000 บาท

10,000 บาท

นา : 31/76
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ค่าวัสดุ
วั ด ครื่อง ตง าย
พื่อจาย ปนคาวั ด ครื่อง ตง ายใน ารปฏิบัติงานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน
งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

ครภัณฑ าร ษตร
จัดซื้อ ครื่อง บน้า
จัดซื้อ ครื่อง บน้า ครื่องยนตดี ซล
1) บน้าได1,750 ลิตรตอนาที (1) ปน ครื่อง บน้า บบ อย
โขง ใช
ครื่องยนตดี ซล
2) ขนาดทอ ง ไมนอย วา 4 นิ้ว (100 มิลลิ มตร)
3) บน้าไดไมนอย วาตามปริมาณที่ า นด
4) งน้าได งไมนอย วา 13.50 มตร รือประมาณ 45 ฟต
5) อป รณประ อบของ ครื่อง บน้า ละของ ครื่องยนต ตองมี
ครบชดพรอมที่จะใชงานได
รายละ อียด ละราคา ปนไปตามมาตรฐานครภัณฑ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
รั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝายพล รือน ละระงับ
อัคคีภัย)

นา : 32/76
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

6,740,000 บาท

รวม

1,885,000 บาท

รวม

1,885,000 บาท

จานวน

1,603,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ พนั งาน
วนตาบล ตา นง นั วิชา ารศึ ษา ขาราช ารครผด ล
ด็ จานวน 4 อัตรา (ตั้งรับจา งินอด นน า รับ นับ นนศนย
พัฒนา ด็ ล็ )
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะของพนั งานที่ควรไดรับ
ตาม ฎ มาย ละระ บียบฯที่ า นด
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

คาตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ตา นงผชวย
คร ัว
นาศนยพัฒนา ด็ ล็ (วฒิปริญญาตรี) รับจัด รรจานวน 1
อัตรา
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

นา : 33/76
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งบดาเนินงาน

รวม

2,871,500 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี)
ตาม ฎ มาย ละระ บียบฯ า นด า รับพนั งาน วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา)
คา ชาบาน

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล
องค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,448,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาธรรม นียม คาลงทะ บียน ตางๆ
- คาโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร คาจาง มา
จางผพิ าร นั รียน/นั ศึ ษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาค รียน
คาจาง มา พื่อพัฒนาระบบ าร น ทศ ละ าร ื่อ าร
คาจาง มาทาความ ะอาด านั งาน คาจาง มา ดิน ายไฟ
ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม ฯลฯ
- คาใชจายตางๆ ชน คาถาย อ าร/พิมพ อ าร ป้ายประชา
ัมพันธ
ิ่งพิมพ นัง ือพิมพ ละ นัง ือระ บียบ ฎ มายตางๆ ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)

นา : 34/76
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

5,000 บาท

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ปน คา บี้ย ลี้ยง,
คาพา นะ, คา ชาที่พั ละคาใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือ
อบรม ัมมนาของขาราช าร วนทองถิ่น, พนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)
โครง ารวัน ด็ งชาติ

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายคา ลี้ยงรับรอง คาใชจายใน ารจัด
งาน พิธี าร
ตางๆ ารจัดนิทรรศ าร ารประ วด ขงขัน คาใชจายใน
โครง าร รือ
ิจ รรมวัน าคัญของทางราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารวัน ด็ ง
ชาติ ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คา
รับรอง คาใช
จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใชจายใน ารประ วด รือ ขงขัน คาจาง
มาจัด
นิทรรศ าร จัดม ร พ าร ดง คาใชจายใน ารโฆษณาประชา
ัมพันธ
งาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 95 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)
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โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( นับ นนคา
จัด าร รียน าร อนของ ศพด.)

จานวน

พื่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อนของศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย
ัว)
รวมทั้ง ิ้น 100 คน อัตราคนละ 1,700.- บาท ตอปี
ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท.0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 104 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา
ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( นับ นนคาใช จานวน
จายใน ารจัด ารศึ ษา ศพด.)
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ ดังนี้
รวมทั้ง ิ้น 100 คน อัตราคนละ 1,130.- บาท ตอปี
ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท.0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 104 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา
ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( นับ นนอา าร จานวน
ลางวัน ศพด.)
พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร นับ นนอา าร ลางวันศนยพัฒนา
ด็ ล็ ดังนี้
รวมทั้ง ิ้น 100 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จานวน 245 วัน
ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท.0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 106 ลาดับที่ 13
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา
ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

170,000 บาท

113,000 บาท

490,000 บาท
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,143,500 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ รือ ิ่งพิมพ ครื่องใชตางๆ ที่ ปน
ที่จา ปนตองใชใน านั งาน พื่อ ารปฏิบัติงาน วั ดตางๆ
ได ครื่อง ขียน บบพิมพ ระดาษ,ดิน อ,ปา า ปนตน
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
วั ดงานบานงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือซอม ซม
วั ด รือ
ครภัณฑตาง ๆ รวมถึงทรัพย ินอื่น ๆ พื่อใ ามารถใชงานได
อยาง
ป ติ ชน คาซอม ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง
พิมพ (ปริ้น ตอร) ครื่อง
พิมพดีด ฯลฯ (วง งินไม ิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาวั ดอป รณ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน ไม
วาด ภาชนะ
ชอน ผงซั ฟอ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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คาอา าร ริม (นม)
- โครง ารอา าร ริม (นม) ประถมศึ ษา
รวมทั้ง ิ้น 464 คน 260 วัน ปน งิน 883,100.- บาท
- โครง ารอา าร ริม(นม)ศนยพัฒนา ด็ ล็
รวมทั้ง ิ้น 100 คน 260 วัน บาท ปน งิน 190,400.- บาท
ปน งิน 1,073,500.- บาท
ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท.0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 106 ลาดับที่ 13
(ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษจะ บิ จายตอ มื่อ
ไดรับ ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ที่อยในความรับ
ผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

1,073,500 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

127,500 บาท

รวม

27,500 บาท

จานวน

27,500 บาท

ครภัณฑ านั งาน
จัดซื้อต ล็ ็บ อ าร
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อครภัณฑ านั งาน (ต ล็ ็บ
อ ารชนิด 2 บาน ปิด-ปิด) จานวน 5 ต
โดยมีคณลั ษณะ บบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 118 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,856,000 บาท

รวม

1,856,000 บาท

งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ด็ ประถมศึ ษาในพื้นที่ จานวน
อบต.บานใ ม

1,856,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
คาปรับปรงซอม ซมอาคาร ิ่งปล ราง ตาง ๆ ที่อยในความด ล
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
พื่อจาย ปน คาปรับปรงซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประ อบ
ตาง ๆ ที่อยในความด ลขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ด็ ประถมศึ ษาใน
พื้นที่ อบต.บานใ ม
จานวน 464 คน 200 วัน วันละ 20 บาท ปน งิน 1,856,000
.- บาท
ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท.0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษจะ บิ จายตอ มื่อ
ไดรับ ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

637,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

417,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

317,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

คาใชจายตามโครง าร/ ิจ รรมรณรงคป้อง ัน ละ ไขปัญ าโรค จานวน
ระบาด ละโรคติดตอ

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร ตางๆ ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร/ ิจ รรมรณรงค
ป้อง ัน ละ
ไขปัญ าโรคระบาด ละโรคติดตอ
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณตาง ๆ ที่จา ปนใน
าร
ดา นินโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 102 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
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คาใชจายใน าร ารวจ ละขึ้นทะ บียน ัตว

จานวน

27,000 บาท

/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 85 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
โครง ารขับ คลื่อนถังขยะ ปีย รือถังขยะอินทรียระดับครัว รือน จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน าร ารวจ ละขึ้นทะ บียน ัตว ประจาปี
งบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณ ตาง ๆฯลฯ ที่
ตองใชใน ารดา นินโครง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารขับ คลื่อนถังขยะ ปีย
รือถังขยะอินทรียระดับครัว รือน ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณ ตาง ๆฯลฯ ที่
ตองใชใน ารดา นินโครง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 116 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)

นา : 41/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง ารคัด ย ขยะตนทางระดับครัว รือน

จานวน

50,000 บาท

/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2564 นาที่ 102 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
โครง ารรณรงคป้อง ัน ควบคมโรคไข ลือดออ
จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารคัด ย ขยะตนทาง
ระดับครัว รือนประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณ ตาง ๆฯลฯ ที่
ตองใชใน ารดา นินโครง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงคป้อง ัน ควบคม
โรคไข ลือดออ ประจาปี งบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณตาง ๆ ที่จา ปนใน
าร
ดา นินโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 102 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)

นา : 42/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบา

จานวน

120,000 บาท

รวม

100,000 บาท

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ ครื่องพน มอ ควัน ที่ปฏิบัติงานใน
องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จานวน

80,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย
จา โรคพิษ นัขบา ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จ
พระ จา
ล ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวัคซีน ละอป รณใน าร
ฉีด ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ .2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 102 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย พื่อป้อง ันโรค
ติดตอ
ตางๆ ชน ทรายอะ บท น้ายาพน มอ ควัน าจัดยง ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

งินอด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข
งินอด นน า รับดา นินงานตาม นวทางโครง ารพระราชดาริ
ดาน
าธารณ ข ดังนี้
มที่ 1 บานตนมะมวง จานวน 20,000.- บาท
มที่ 2 บานใ ม จานวน 20,000.- บาท
มที่ 3 บานตนลาไย จานวน 20,000.- บาท
มที่ 4 บาน นอง ารอง จานวน 20,000.- บาท
มที่ 5 บาน ระ ศรษฐี จานวน 20,000.- บาท
มที่ 6 บาน นองประด จานวน 20,000.- บาท
มที่ 7 บาน นองน้าขน จานวน 20,000.- บาท
มที่ 8 บานวังดม จานวน 20,000.- บาท
มที่ 9 บาน นอง ลาง นิน จานวน 20,000.- บาท
มที่ 10 บาน ขานางพิม จานวน 20,000.- บาท
มที่ 11 บาน ม พชร จานวน 20,000.- บาท
( ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 100 ลาดับที่ 7
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ข
งานบริ าร าธารณ ข ละงาน าธารณ ขอื่น)

นา : 44/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ง ริม ิจ รรม า รับ ด็ ละ ยาวชน
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ิจ รรม ภา
ด็ ละ ยาวชน
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณตาง ๆ ที่จา ปนใน
ารดา นินโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.5/ว4676
ลงวันที่ 21 ิง าคม 2560
- พระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ.ศ
.2550 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 100 ลาดับที่ 7
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม ง คราะ )

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง าร ง ริม ละพัฒนาคณภาพชีวิตผ งอาย ผพิ าร ละผดอย จานวน
โอ า
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ละพัฒนา
คณภาพชีวิตผ งอาย ผพิ าร ละผดอยโอ า
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณตาง ๆ ที่จา ปนใน
ารดา นินโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 98 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม ง คราะ )
โครง าร ริม รางครอบครัว ขม ข็ง
จานวน
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ริม รางครอบครัว
ขม ข็ง
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณตาง ๆ ที่จา ปนใน
ารดา นินโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 100 ลาดับที่ 7
(ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม ง คราะ )

นา : 45/76

60,000 บาท

20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,334,000 บาท

รวม

1,786,000 บาท

รวม

1,786,000 บาท

จานวน

1,414,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ พนั งาน
วน
ตาบลตา นง ผอานวย าร องชาง,นายชางโยธา จานวน 3อัตรา
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงของพนั งานที่ควรไดรับตาม
ฎ มาย
ละระ บียบฯ ที่ า นด
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตา นง ผชวยนายชาง
ไฟฟ้า
ผชวย จาพนั งานธร าร จานวน 2 อัตรา
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
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งบดาเนินงาน

รวม

518,000 บาท

รวม

266,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนบคคลที่มาปฏิบัติ นาที่ราช าร
รือคณะ รรม ารดา นิน าร จัดซื้อ /จัดจางของ
องค ารบริ าร วนตาบล รือประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษ( งินรางวัลประจาปี)ตาม ฎ มาย
ละระ บียบ า นด า รับพนั งาน วนตาบล
ล จางประจา ละพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
คา ชาบาน

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบลของ
องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

15,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
- คาโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร ชน
คาจาง มาปล ตนไมทด ทน ละบารงรั ษาตนไม
คาจาง มา ดิน ายไฟ ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม ฯลฯ
- คาใชจายตางๆ ชน คารับวาร าร ิ่งพิมพ นัง ือพิมพ ละ
นัง ือระ บียบ ฎ มายตางๆ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปนคาใชจายคา ลี้ยงรับรอง คาใชจายใน ารจัด
งาน พิธี าร
ตางๆ ารจัดนิทรรศ าร ารประ วด ขงขัน คาใชจายใน
โครง าร รือ
ิจ รรมวัน าคัญของทางราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ละคาลง
ทะ บียน ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง ,คาพา นะ,
คา ชาที่พั ,คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน ,
คาผานทางดวนพิ ศษ ,คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ,คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคาใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ไปอบรม ัมมนา
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

10,000 บาท

คาบารงรั ษาซอม ซมวั ดครภัณฑ ฯลฯ
คาบารงรั ษา รือซอม ซมปรับปรงทรัพย ินอื่น
ชน ียงตาม าย วั ดตางๆ (วง งินไม ิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
ค่าวัสดุ

รวม

171,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ละ ครื่องใชตาง ๆ ชน
ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะ ละขน ง
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)

นา : 50/76
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นรถ วน ลางของ อบต.
ใน าร ดินทางไปปฏิบัติงาน ตาม ถานที่ตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ปนวั ด อป รณตาง ๆ ที่ใชใน ารโฆษณา รือ
ผย พร ชน ระดาษ ขียน โป ตอร พ ัน ี
ฟิลม รปที่ไดจา ารลาง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาอป รณ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย,คาลงทะ บียน
,คา ตมป์,คา ง ไปรษณียบัตร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชน)
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งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,820,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดไฟฟ้าใชตาม ถานที่ตางๆ
ที่อยในความด ลของ อบต. ชน ลอดไฟ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชนงานไฟฟ้าถนน)
วั ด อ ราง

จานวน

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือ
ซอม ซมครภัณฑตางๆ ละทรัพย ินอื่นๆ
ที่มีลั ษณะคงทนถาวร ราคาตอชด ิน วา 5,000 บาท
พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน คาซอม ซม
ครื่องคอมพิว ตอร, ครื่องปริ้น ตอร, ครื่องพิมพดีด, ียงตาม าย,
อ ระจายขาวประจา มบาน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน)
งานไฟฟ้าถนน

พื่อจาย ปนคาวั ด อ ราง ตางๆ
ที่อยในความด ลของ อิฐ ิน ดินทราย ไม ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละ
ชมชนงานไฟฟ้าถนน)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,520,000 บาท

รวม

2,520,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
จัดซื้อรถยนตบรรท ติดตั้ง ครนไฮโดรลิ พรอม ระ ชาซอมไฟฟ้า
จัดซื้อรถยนตบรรท ติดตั้ง ครนไฮโดรลิ พรอม ระ ชาซอมไฟฟ้า
ชนิด 6 ลอ ครื่องยนตดี ซล มี าลัง รงมา ง ดไมนอย วา 150
รงมา
ระ วาง ัว ๋ง ละ ระบะบรรท ติดตั้ง ครนไฮโดรลิ ามารถย
งได
ไมนอย วา 12 มตร คณภาพ ปนไปตามมาตรฐาน มอ .9752538
ไดรับ ารรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ละ ISO14001
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งานไฟฟ้าถนน)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือ
ซอม ซมครภัณฑตางๆ ละทรัพย ินอื่นๆ
ที่มีลั ษณะคงทนถาวร ราคาตอชด ิน วา 5,000 บาท
พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน คาซอม ซม ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งานไฟฟ้าถนน)
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งานสวนสาธารณะ

รวม

243,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

233,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

183,000 บาท

จานวน

173,000 บาท

พื่อจาย ปน
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร ชน
คาจาง มาคนงานด ล วน าธารณะ คาจาง มาตาง ๆ
ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งาน วน าธารณะ)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือซอม ซม
วั ด รือครภัณฑตาง ๆ รวมถึงทรัพย ินอื่น ๆ พื่อใ ามารถใช
งานไดอยางป ติ ฯลฯ (วง งินไม ิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งาน วน าธารณะ)
ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ด พื่อ าร ษตร
ชน าร คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว พันธพืช
พันธไมตางๆ ป๋ย ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งาน วน าธารณะ)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า า รับ วน าธารณะ ไฟ อง วาง ละทาง
าธารณะ
ที่อยในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งาน วน าธารณะ)
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งบลงทุน

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ รางตาง ๆ ในความด ล จานวน
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม

10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง

พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ รางตาง ๆ
ในความด ลขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ
ละชมชน งาน วน าธารณะ)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

595,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

495,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- คาจาง มาบริ าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ าร ชน
คาจาง มาคนงาน ็บขยะ คาจาง มาตาง ๆ ฯลฯ
- รือคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รือซอม ซม
วั ด รือครภัณฑตาง ๆ รวมถึงทรัพย ินอื่น ๆ พื่อใ ามารถใช
งานไดอยางป ติ ชน คาซอมรถบรรท ขยะ ฯลฯ (วง งินไม
ิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
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ค่าวัสดุ

รวม

215,000 บาท

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละขน ง า รับรถบรรท
ขยะ
ชน บต ตอรี่ ยางนอ -ใน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ ใน ารปฏิบัติ นาที่ ละ ดินทางไปปฏิบัติ
งานตาม ถานที่ตางๆ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
วั ด ครื่อง ตง าย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ื้อ าง ง รอง ทา มว ฯลฯ ใ พนั งานที่
ปฏิบัติงานอัน ปนประโยชน องค ารบริ าร วนตาบล
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
วั ดอื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดอป รณอื่นๆ ที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
ในประ ภทวั ดตางๆ ชน ถังขยะตาม มบาน ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
ซมบารงรั ษาโครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ)
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน
งาน าจัดขยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

285,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

240,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาดา นิน ารตามโครง ารจัดทา ผนพัฒนาทอง
ถิ่น โครง ารประชมประชาคม , ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 127 ลาดับที่ 22
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)
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โครง ารชวย ลือประชาชน

จานวน

100,000 บาท

/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 98 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)
โครง ารฝึ อบรมอาชีพของประชาชน
จานวน

60,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารชวย ลือ
ประชาชนฯ ประจาปีงบประมาณ 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณ ตาง ๆฯลฯ ที่
ตองใชใน ารดา นินโครง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2

พื่อดา นินงานตามโครง ารฝึ อบรมอาชีพของประชาชน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 90 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)

นา : 58/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง าร ยาวชนบานใ มไมยง ี่ยว ับยา พติด

จานวน

20,000 บาท

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อดา นินงานตามโครง าร ยาวชนบานใ มไมยง ี่ยว ับยา พ
ติด
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 113 ลาดับที่ 3
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
อด นนอา ภอทามวง พื่อปฏิบัติ ารตามโครง ารป้อง ัน ละ
ปราบปรามยา พติดอา ภอทามวง ตาม นัง ืออา ภอ
ทามวง ที่ จ 0218(ศป.ป .อ.)/ว1728 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 133 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)

นา : 59/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

งินอด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
อด นน ลา าชาดจัง วัด าญจนบรี
อด นน านั งาน ลา าชาดจัง วัด าญจนบรี
ตาม นัง ือ านั งาน ลา าชาดจัง วัดาญจนบรี ที่ ลช. จ.ว
.136/2562 ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 101 ลาดับที่ 10
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน ราง
ความ ขม ข็งของชมชน งาน ง ริม ละ นับ นนความ ขม ข็ง
ชมชน)

จานวน

5,000 บาท

นา : 60/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

640,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

505,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ขงขัน ีฬาประชาชนตานภัยยา พติด
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ขงขัน ีฬาประชาชน
ตานภัยยา พติดประจาปี พ.ศ. 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คาใชจาย
ี่ยว ับ ถานที่ คาใชจายใน าร ขงขัน คา รรม าร คาใชจาย
ใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 133 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)

นา : 61/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬา
- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัด งนั ีฬา ขารวม
าร ขงขัน ีฬา ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาชดนัด ีฬา คา รรม ารผฝึ
อน
คา บี้ย ลี้ยง ละคาใชจายอื่นที่ ี่ยวของใน ารดา นินโครง าร
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 96 ลาดับที่ 7
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)

จานวน

60,000 บาท

นา : 62/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง าร ง ริม ารออ าลัง าย พื่อ ขภาพของประชาชน

จานวน

40,000 บาท

รวม

125,000 บาท

วั ด าร ษตร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ด พื่อ าร ษตร
ชน าร คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว พันธพืช
พันธไมตางๆ ป๋ย ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)
วั ด ีฬา

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ารออ าลัง
าย พื่อ ขภาพของประชาชน ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ ี่ยวของใน าร
ดา นินโครง าร
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2564 นาที่ 96 ลาดับที่ 8
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาวั ด อป รณ
ีฬา ชน ฟตบอล ตะ รอ วอล ลยบอล ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)

นา : 63/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

วั ดอื่น
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดอป รณอื่นๆ ที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
ในประ ภทวั ดตางๆ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า า รับ นาม ีฬา ไฟ อง วาง ละทาง
าธารณะ
ที่อยในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ในความด ลของ
องค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม ชน นาม ีฬา ฯลฯ
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ใน
ความด ล
ขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม ชน นาม ีฬา ฯลฯ ใน
ขตพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบลบานใ ม
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)

นา : 64/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
อด นนอา ภอทามวง
- ตาม นัง ืออา ภอทามวง ที่ จ 0218/ว2555 ลงวันที่ 9
ร ฎาคม 2562
โครง าร ขงขัน ีฬาชิงชนะ ลิศ งจัง วัด
าญจนบรี จานวน 30,000 บาท
อด นนจัง วัด าญจนบรี
- ตาม นัง ืออา ภอทามวง ที่ จ 0023.9/ว1205 ลงวันที่ 31
ร ฎาคม 2562 โครง ารขอรับ าร นับ นนงบประมาณใน าร
จัด ิจ รรมจัด าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา าร พื่อ ง ริมใ
ประชาชนมี ขภาพดี จัง วัด าญจนบรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 จานวน 5,000 บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 96 ลาดับที่ 8
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร)

นา : 65/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดงาน ทียน
จานาพรรษา ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คาใช
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 94 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น)
โครง ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษา

พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดงานประ พณีวันลอย
ระทง ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คาใช
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 94 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น)

นา : 66/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

โครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,790,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดงานประ พณีวัน
ง รานต ประจาปี 2563
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาใชจายใน ารจัดงาน คาใช
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยวของใน ารจัดงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดงาน ารจัด าร ขง
ขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ.2561-2565 นาที่ 94 ลาดับที่ 1
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินตางๆ
ราคาตอชดไม ิน วา 5,000 บาท พื่อใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ ชน คาซอม ซม ครื่องคอมพิว ตอร, ครื่องปริ้น
ตอร,
ครื่องพิมพดีด, ียงตาม าย, อ ระจายขาวประจา มบาน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายไดปรา ฏใน ผนงานอต า รรม ละ าร
โยธา
งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)

นา : 67/76
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,690,700 บาท

รวม

2,690,700 บาท

จานวน

218,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
ายบานนายธวัชชัย ฟั ลือง

มที่ 1 บานตนมะมวง

(ซอย 2) มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 94 มตร นา 0.15
มตร ไ ลทางขางละ 0.00-0.50 มตร
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 376 ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 43 ลาดับที่ 11
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 10 บาน ขานางพิม จานวน
ายบานนางฉ่าถึงบานนาง ง รานต (ตอจา ปีที่ ลว)
มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 115 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 460
ตรม.
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 86 ลาดับที่ 196
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)

312,300 บาท

นา : 68/76
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
นาม ีฬา (ซอย 3)

มที่ 3 บานตนลาไย าย จานวน

มีขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 170 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 510
ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 86 ลาดับที่ 194
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 4 บาน นอง ารอง จานวน
ายบานนายบญมี
มีขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 113 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 339
ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 51ลาดับที่ 54
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)

272,900 บาท

193,900 บาท
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
ายบานนายปล

มที่ 6 บาน นองประด

จานวน

มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 63 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 252
ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 65 ลาดับที่ 99
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 7 บาน นองน้าขน จานวน
ายบานนายทศพร มา
มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 400
ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 66 ลาดับที่ 105
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)

149,900 บาท

257,900 บาท

นา : 70/76
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็
บานนาย ชิน ว นองโพธิ

มที่ 8 บานวังดม าย

จานวน

มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 110 มตร 0.15 มตร ไ ลทาง
ขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 440
ตรม. - ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 84 ลาดับที่ 187
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ มที่ 9 บาน นอง ลาง จานวน
นิน ายบานนาย ชาติ
มีขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทางขางละ 0.00-0.50 มตรมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 400
ตรม.
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 71 ลาดับที่ 128
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
โครง าร อ ราง ทงคน้าทรง ชม ปญ มที่ 11 บาน ม พชร
จานวน
บริ วณริมทาน้าบาน ผใ ญ มควร ปานนิล
มีขนาด ความจ 15 ลบ.ม. ง 15 มตร ตาม บบ อบต
. า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 75 ลาดับที่ 147
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)

274,500 บาท

258,900 บาท

463,000 บาท

นา : 71/76
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โครง าร อ ราง อ ระจายขาว บบ า าม ลี่ยม มที่ 2 บาน
ใ ม

จานวน

186,400 บาท

มที่ 5 บาน ระ ศรษฐี จานวน

103,000 บาท

มีขนาดความ ง 15 มตร นา วาง 0.40 มตร มี ลังคา ตาม
บบ อบต. า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 78 ลาดับที่ 161
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
โครง ารซอม ซมถนนคอน รีต ริม ล็
ายชายบานดอนมะขาม

มีขนาด วาง ยาว ตาม บบ อบต. า นด นา 0.15
มตร ไ ลทางขางละ 0.00-0.50 มตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอย วา 149 ตรม. พรอมวางทอ ค ล.ศ .0.40
มตร จานวน 16 ทอน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ. 2537 ละ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 77 ลาดับที่ 154
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน
อต า รรม
ละ ารโยธา งาน อ รางโครง รางพื้นฐาน)
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วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นิน ิจ รรม าร ง ริมอา าร
ปลอดภัย ตาบลบานใ ม อา ภอทามวง จัง วัด าญจนบรี
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณประ อบ ารทา
ิจ รรมตามโครง าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
คา มนาคณวิทยา ร คาใชจายอื่นที่จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 117 ลาดับที่ 2
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร)
โครง าร ง ริม าร ลี้ยงไ
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ิจ รรม าร ง ริมอา ารปลอดภัย

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม าร ลี้ยง
ไ ตาบลบานใ ม อา ภอทามวง จัง วัด าญจนบรี
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณประ อบ ารทา
ิจ รรมตามโครง าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
คา มนาคณวิทยา ร คาใชจายอื่นที่จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 93 ลาดับที่ 4
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร)

นา : 73/76

วันที่พิมพ : 8/7/2563 09:31:56

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โครง ารฟนฟ ละพัฒนา นองน้า าธารณะ นอง ารอง พื่อ ิ่ง วด จานวน
ลอม ละคณภาพชีวิต

30,000 บาท

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ด พื่อ าร ษตร
ชน าร คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว พันธพืช
พันธไมตางๆ ป๋ย ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารฟนฟ ละพัฒนา นอง
น้า าธารณะ นอง ารอง พื่อ ิ่ง วดลอม ละคณภาพชีวิต ตาบล
บานใ ม อา ภอทามวง จัง วัด าญจนบรี
- โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาวั ดอป รณประ อบ ารทา
ิจ รรมตามโครง าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
คา มนาคณวิทยา ร คาใชจายอื่นที่จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6 /ว1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 113 ลาดับที่ 12
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

12,272,100 บาท

รวม

12,272,100 บาท

รวม

12,272,100 บาท

จานวน

127,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
งานขดลอ

ลงน้าคคลอง พื่อ าร ษตร

พื่อจาย ปนคาปรับปรง ซอม ซม งานขดลอ ลงน้าคคลอง พื่อ
าร
ษตร ตาง ๆ ใน ขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร
วนตาบล
บานใ ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาตาบล 5 ปี ขององค ารบริ าร วนตาบล
บานใ ม พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 76 ลาดับที่ 152
(ตั้งจายจา งินรายได รือ งินอด นน ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
จาย มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจาง
- ตาม นัง ือ านั งาน .อบต.ดวนที่ ดที่ มท.0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
- พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2 /ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
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บี้ยยังชีพผ งอาย

จานวน

9,630,000 บาท

พื่อจาย งิน นับ นน าร ราง ลั ประ ันรายได ผ งอาย
ปน งิน 9,630,000.- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ งอาย ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ .2552 ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6 /ว684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ 2562
(ตั้งจายจา งินอด นน คาใชจาย นับ นน วั ดิ ารทาง ังคมใ
ผ
พิ าร ละทพลภาพ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

1,800,000 บาท

พื่อจาย งิน นับ นน าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ังคมใ คน
พิ าร
รือทพพลภาพ ปน งิน 1,800,000.- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ คนพิ าร ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2553 ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6 /ว684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ 2562
(ตั้งจายจา งินอด นน คาใชจาย นับ นน วั ดิ ารทาง ังคมใ
ผ
พิ าร ละทพลภาพ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
บี้ยยังชีพผปวย อด
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย งิน นับ นน ารจาย งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผปวย อด
ปน งิน 100,000.- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6 /ว684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ 2562
(ตั้งจายจา งินอด นน คาใชจาย นับ นน วั ดิ ารทาง ังคมใ
ผ
พิ าร ละทพลภาพ ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
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ารองจาย

จานวน

249,210 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

225,890 บาท

พื่อใชจายใน รณีที่จา ปน รงดวน พื่อป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทา
ปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ปน วนรวม ชน
ป้อง ัน ละ ไขปัญ าอท ภัย ภัย ลง ภัย นาว วาตภัย
อัคคีภัย ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ ับ ต าธารณภัย
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี าร
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
ขอ 13 ละขอ 19
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2560
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
รายจายตามขอผ พัน
งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพตาบลบานใ ม
- งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพตาบลบานใ ม
จานวน 140,000.- บาท
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น
โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น
พ.ศ. 2500 คานวณในอัตรารอยละ นึ่งของประมาณ ารรายรับ
โดย
ไมรวม งินอด นน งิน ละ/ รือ งินจายขาด งิน ะ ม
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.5 /ว3466 ลงวันที่ 29 ตลาคม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.5 /ว2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561
(ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง)

