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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตําบลบานขา
อํา ภอ ศรี งคราม จัง วัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,379,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,764,390 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,325,690 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผูบริ ารทองถิ่น ไดแก นายก ทศมนตรี/รองนายก
ทศมนตรี ตามอัตราที่กํา นดในระ บียบกระทรวงม าดไทย ตั้งจายไว 12
ดือน ตั้งจายจาก งินรายได ดังนี้
- งิน ดือนนายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 27,600 บาท รวม ป็น
งิน 331,200 บาท
- งิน ดือนรองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ดือนละ 15,180
บาท รวม ป็น งิน 364,320 บาท
งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก
จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก ทศมนตรี/รองนายก
ทศมนตรี ตามอัตราที่กํา นดในระ บียบกระทรวงม าดไทย ตั้งจายไว 12
ดือน ตั้งจายจาก งินรายได ดังนี้
- คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 4,000
บาท รวม ป็น งิน 48,000 บาท
- คาตอบแทนประจําตําแ นงรองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ดือน
ละ 3,000 บาท รวม ป็น งิน 72,000 บาท
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งินคาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษของผูบริ าร ไดแก นายก ทศมนตรี/รองนายก
ทศมนตรี ตามอัตราที่กํา นดในระ บียบกระทรวงม าดไทย ตั้งจายไว 12
ดือน ตั้งจายจาก งินรายได ดังนี้
- งินคาตอบแทนพิ ศษนายก ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 4,000 บาท รวม ป็น
งิน 48,000 บาท
- งินคาตอบแทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ดือน
ละ 3,000 บาท รวม ป็น งิน 72,000 บาท
งินคาตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การบริ าร วน
จํานวน
ตําบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ลขานุการนายก ทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี ตามอัตราที่กํา นดในระ บียบกระทรวงม าดไทย ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได ดังนี้
- คาตอบแทน ลขานุการนายก ทศมนตรีฯ อัตรา ดือนละ 9,660 บาท ป็น
งิน 115,920 บาท
- คาตอบแทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรีฯ อัตรา ดือนละ 6,900 บาท ป็น
งิน 82,800 บาท
งินคาตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน มาชิก ภา ทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไว 12
ดือน ตั้งจายจาก งินรายได 1,200,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป 290,400 บาท ดังนี้
- คาตอบแทนประธาน ภาฯ อัตรา ดือนละ 15,180 บาท ป็น งิน 182,160
บาท
- คาตอบแทนรองประธาน ภาฯ อัตรา ดือนละ 12,420 บาท ป็น
งิน 149,040 บาท
- คาตอบแทน มาชิก ภาฯ จํานวน 10 คน/อัตรา ดือนละ 9,660 บาท ป็น
งิน 1,159,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด ํานัก
ปลัดฯ พรอม งินปรับปรุงประจําปี งิน ลื่อนขั้น รือตามคํา ั่ง ทศบาล รือ
มติคณะรัฐมนตรี ตามตําแ นงและอัตราที่ ก.ท.กํา นด ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได 1,900,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป 70,400 บาท

120,000 บาท

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

รวม

3,701,050 บาท

จํานวน

1,970,400 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

210,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง รือ งินคาตอบแทนพิ ศษราย
ดือน และ/ รือ งิน พิ่มตามคุณวุฒิใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด
ํานักปลัดฯ ตาม ิทธิ ระ บียบ/กฏ มายที่กํา นด ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจาย
จาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

1,400,650 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาจาง คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ังกัด ํานักปลัดฯ ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ังกัด ํานักปลัดฯ ตั้งจายไว 12 ดือน ตังจายจาก งินราย
ได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแกขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ังกัด ํานัก
ปลัดฯ ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น
กรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 รื่อง การกํา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น และ
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557 และระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก
พนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ประกาศในราชกิจจานุ บกษา ลมที่ 131 ตอนพิ ศษ 78 ง ลว 16 พ.ค
.2557 และตาม นัง ือ ั่งการ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

120,000 บาท

รวม

2,318,100 บาท

รวม

328,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คา บี้ยประชุม

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมใ กับคณะกรรมการ ภา ทศบาลฯในการประชุม
ภาฯ ที่มีมติแตงตั้งใ ปฏิบัติ นาที่ กี่ยวกับกิจการงานของ ภา
ทศบาลฯ และผูมี ิทธิ บิกไดตามระ บียบฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการแกขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา ั่งใ ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม ิทธิที่ บิก
ได ตั้งจายจาก งินรายได
คา ชาบาน

จํานวน

168,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/ ชาซื้อบานของขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด
ํานักปลัดฯ ตาม ิทธิ์ที่ บิกไดตามระ บียบฯ และกฏ มายที่กํา นด ตั้งจาย
จาก งินรายได
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,075,100 บาท

คาจัดทําวาร าร ิ่งพิมพ์ ขา ลมฯ

จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดทําวา าร รายงานการใชจายงบประมาณ
ประจําปี 2562 รายงานผลการปฎิบัติงานประจําปี รือวา าร ิ่งพิมพ์ ขา
ลม ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาจางลางอัด ขยายภาพ ถาย อก าร

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาลาง อัด ขยายภาพ ถายภาพ คาถาย อก าร ฯลฯ ตั้งจายจาก
งินรายได
คาจาง มาบริการทําความ ะอาด ํานักงานฯ
จํานวน

197,100 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชวย ลือการศึกษาบุตรของผูบริ าร พนักงาน ทศบาล ังกัด
ํานักปลัดฯ ที่มี ิทธิ บิกได ตามระ บียบฯกฎ มาย นัง ือ ั่งการฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทําความ ะอาดอาคาร ํานักงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
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คาธรรม นียมตางๆ คาลงทะ บียนอบรม ลัก ูตรตางๆ

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ รือที่
กรมฯกํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของผูบริ าร มาชิก ภาฯ ขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตาม
กฏ มาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
ชา ครื่องถาย อก าร
จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก ารราย ดือนและ วนตาง ใน วนของ ํานัก
ปลัดฯ จํานวน 12 ดือน ตามระ บียบฯและ ลัก กณฑ์การ ชา การ ชา ครื่อง
ถาย อก ารของทางราชการ ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการรับรองคณะที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม และคารับรอง
คณะผูบริ าร การประชุม ภา ทศบาลฯ และ/ รือบุคคลอื่นที่มา ขารวม
ประชุม ภา ทศบาลฯ รือมาศึกษาดูงาน ตั้งจายไว 70,000 บาท ตั้งจายจาก
งินรายได
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ รืองานพิธีการตางๆ วัน
ําคัญตางๆ ตั้งจายไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ของผูบริ าร มาชิก ภาฯ ขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ตามระ บียบ กฎ มาย
กํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
โครงการอบรมใ ความรูตาม พรบ.ขอมูลขาว าร
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใ ความรูตาม พรบ. ขอมูลขาว าร
ใ แกพนักงาน ทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป
ลือกตั้งผูบริ ารทองถิ่นและ มาชิก ภาทองถิ่น
จํานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ลือกตั้งผูบริ ารทองถิ่น/ มาชิก ภาทองถิ่นที่
ครบวาระ และ/ รือใ มีการจัดการ ลือกตั้งใ ม ป็นคาวั ดุ อุปกรณ์ คาตอบ
แทนตาง ๆ ตาม พรบ. การ ลือกตั้ง มาชิก ภาทองถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่น พ
.ศ. 2562 ตงจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

485,000 บาท

วั ดุ ํานักงาน

จํานวน

100,000 บาท

- คาจัดซื้อวั ดุ ํานักงาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน อ ครื่องคิด ลข
ขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก แฟ้ม คลิป ทปกาว ครื่อง ย็บ
กระดาษ ลวด ย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง โต๊ะตางๆ กาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้พลา ติกมีพนักพิง ํา รับใ บริการ
ประชาชน จํานวน 200 ตัว ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง รถยนต์ วนกลาง รถกูชีพ รถ
ายตรวจ รถบรรทุกน้ํา รถดับ พลิง ฯลฯ ยางรถยนต์ บาะรถ
ยนต์ แบต ตอรี่ วั ดุ กี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด ีย
าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ ชน ครื่องปรับอากาศ ครื่องถาย อก าร ครื่องคอมพิว ตอร์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ โตีะ กาอี้ ลําโพง ครื่อง ียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
ซึ่งมี นวยละไม กิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รถยนต์นั่ง วนกลาง รถกู
ชีพ รถ ายตรวจ รถบรรทุกน้ํา รถดับ พลิง ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ลอลื่น น้ํามัน ครื่อง น้ํามัน บรก ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ ผา
ขียนป้าย ฟิว จอร์บอร์ด ป้ายผาไวนิล ี พูกัน ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ชน Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Flash Drive ฯลฯ
ทปบันทึกขอมูล มา ์ ปริ้น ตอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด ตลับผง
มึก โปรแกรมคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที กี่ยกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

430,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากระแ ไฟฟ้า ํานักงาน ทศบาลฯ อาคาร อประชุม อาคาร
กองชาง ตลาด ด ทศบาล อาคาร/ ถานที่ที่อยูในความดูแลของ
ทศบาล ไฟฟ้า าธารณะ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได 200,000 บาท ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป 200,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริการโทรศัพท์และโทร ารประจํา ํานักงาน ํานักปลัดฯและ
โทรศัพท์ คลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คาบริการไปรษณีย์
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอากร ดวงตราไปรษณียากร โทร ลข ไปรษณีย์ คา ชาตู คา
ธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจายจาก งืนรายได
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบริการคู ายโทรศัพท์ในการใ บริการระบบอิน ตอร์ น็ต
ความ ร็ว ูง ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
งบลงทุน

รวม

1,065,600 บาท

รวม

1,065,600 บาท

จํานวน

21,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
ครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยก วน โดยมีคุณลักษณะ
ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
1) ขนาดที่กํา นดไมตกว่ํา 18,000 บีทียู แบบแยก วน ชนืดติดผนัง
2) ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) มีความ ามารถในการทําความ ย็นตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต ํา กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟา บอร์ 5
4) ประกอบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็นและ นวยระบายความรอน
จากโรงงาน ดียวกัน
5) มีความ นวง วลาการทํางานของคอม พร ซอร์
6) มีระบบฟอกอากาศ ามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์ ามารถ
ทําความ ะอาดได
จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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โครงการจัดซื้อตู ล็ก ก็บ อก าร

จํานวน

11,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ก ก็บ อก าร จํานวน 2 ตู ํา รับใช ก็บ อก าร
ของกิจการ ภา และ ก็บรวบรวม อก ารขอมูล ระ บียบกฏ มาย ตั้งจายไวตู
ละ 5,500 บาท ตั้งจายจาก งินรายได ตามรายละ อียด ดังนี้
-ตู ล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณ มบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู
-ตู ล็ก แบบ 2 บาน แบบ ปิดกระจกใ มีแผนชั้นปรับระดับ 3
ชั้น จํานวน 1 ตู
จัดซื้อ กาอี้ทํางาน
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ทํางานผูบริ ารทองถิ่น รองผูบริ ารทอง
ถิ่น มาชิก ภาทองถิ่น กาอี้ องประชุม ตั้งจายจาก งินรายได
จัดซื้อโต๊ะ

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะ ี่ ลียม าํ รับใ บริการประชาชน ขนาด
กวาง 0.85 มตร ยาว 1.25 มตร ูง 0.76 มตร จํานวน 20 ตัว ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
จัดซื้อโต๊ะทํางาน
จํานวน

7,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพรอม กาอี้ จํานวน 2 ชุด ํา รับ ลขานุการ
นายกฯ, พนักงาน ทศบาล ลูกจาง ตั้งจายจาก งินรายได
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถ วนกลาง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถยนต์ วนกลาง ป็นรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอก ูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี รือกําลัง ครื่องยนต์ ูง ุด ไม
ต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ลอ แบบดับ บิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะ ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
(1) ป็นกระบะ า ร็จรูป
(2) องโดย าร ป็นแบบดับ บิ้ล แค็บ 4 ประตู
(3) ป็นราคารวม ครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษี รรพ ามิต
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

868,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊ก

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

56,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุก ํา รับงานประมวลผล โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน ลัก (4 core) จํานวน 1
นวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมี นวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน รือ
2.ในกรณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี่ พิ่ม ัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความ ามารถในการประมวลผล ูง
- มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB รือชนิด Sold State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับควาละ อียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac)
และ Bluetooth
จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน ครุภัณฑ์ที่ชํารุด ีย าย
รือจํา ป็นตองบํารุงรักษา รือซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานได ป็น
ปกติ ชน ครื่องปรับอากาศ ครื่องถาย อก าร ครื่องคอมพิว ตอร์ รถ
ยนต์ อาคาร ฯลฯ ซึ่งมี นวยละ กิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ทศบาลตําบลศรี งคราม ป็นคาใชจายตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและงานวัน ําคัญตางๆ ประจําปีงบประมาณ 2563 ตงจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
อุด นุน ทศบาลตําบล าดแพง
จํานวน

20,000 บาท

รายจายอื่น
โครงการ ํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของ ทศบาล
- พื่อจาย ป็นคาจางและวิจัย ํารวจความพึงพอใจการใชบริการของประชาชน
ที่มีตอ ทศบาล ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
อุด นุน ทศบาลตําบลศรี งคราม

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ทศบาลตําบล าดแพง พื่อ ป็นคาใชจายโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์กร
ปกครอง นทองถิ่นระดับอํา ภอ อํา ภอศรี งคราม ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

1,232,000 บาท

รวม

869,000 บาท

รวม

869,000 บาท

จํานวน

660,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกองวิชาการ
และแผนงาน พรอม งินปรับปรุงประจําปี งิน ลื่อนขั้น รือตามคํา ั่ง
ทศบาล รือมติคณะรัฐมนตรี ตามตําแ นงและอัตราที่ ก.ท.กํา นด ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
งินประจําตําแ นง
จํานวน

18,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง และ/ รือ งิน พิ่มตามคุณวุฒิใ
แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตาม
ิทธิ ระ บียบฯและกฏ มายที่กํา นด ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินราย
ได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

176,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาจาง คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจาย
จาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพขั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานทั่วไป ังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก
งินรายได
งบดาเนินงาน

รวม

280,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัล ประจําปีแก ขาราชการ พนักงาน ทศบาล ลูกจาง ตั้ง
ไว 25,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ํา รับขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจางของกองวิชาการและแผน
งาน ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น
กรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 รื่อง การกํา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น และ
นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 และระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก
พนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ประกาศในราชกิจจานุ บกษา ลมที่ 131 ตอนพิ ศษ 78 ง ลว 16 พ
.ค. 2557 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอก วลาราชการแกขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา ั่งใ ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม ิทธิที่ บิก
ได ตั้งจายจาก งินรายได
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คา ชาบาน

จํานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/ ชาซื้อบานของขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด
กองวิชาการและแผนงานฯ ตาม ิทธิ์ที่ บิกไดตามระ บียบและกฎ มายที่
กํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
ระ บียบ กฎ มายกํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการ ง ริม นับ นุน การจัดทําแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาตําบล และกิจกรรม นับ นุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ป็นคาวั ดุอุปกรณ์ คาอา ารและ ครื่องดื่ม อก าร ิ่งพิมพ์ และคาใชื
จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผน นา 170
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล ังกัดกอง
วิชาการและแผนงานฯ ที่มี ิทธิบิกได ตามระ บียบฯกฎ มายที่
กํา นด นัง ือ ั่งการฯ ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ รือที่
กรมฯกํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตามกฏ มาย ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ฯลฯตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด ีย
าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ โต๊ะ กาอี้ ลําโพง ครื่อง ียง และครุภัณฑ์
อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งมี นวยละไม กิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
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ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานัก
งาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน อ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง
จาะกระดาษขนาด ล็ก แฟ้ม คลิป ทปกาว ครื่อง ย็บกระดาษ ลวด ย็บ
กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง โต๊ะตางๆ กาอี้ตางๆ ตูตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้ง
จายจาก งินรายได
วั ดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

5,000 บาท

วั ดุ ํานักงาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ชน Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Flash Drive ฯลฯ
ทปบันทึกขอมูล มา ์ ปริ้น ตอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด ตลับ
ผง มึก โปรแกรมคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที กี่ยวกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จายจาก งินรายได
งบลงทุน

รวม

83,000 บาท

รวม

83,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์ จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
ตู ล็ก ก็บ อก าร
จํานวน

11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ก ก็บ อก าร จํานวน 2 ตู ํา รับใช ก็บ อก าร
ของกองวิชาการและแผนงาน ป็นแบบตู ล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุญ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู ตั้งจายไวตูละ 5,500 บาท ตั้งจายจาก งิน
รายได
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อ ครื่องขยาย ียง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องชยาย ียง จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจาก งินรายได

จํานวน

10,000 บาท

นา : 14/64

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 11:20:16

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
จัดซื้อ ครื่องโปร จค ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ มีคุณลักษณะ ฉพาะ ัง ขป ดัง
นี้ ป็น ครื่องฉายภาพ ลน ์ ดี่ยว ามารถตอกับอุปกรณ์ พื่อฉายภาพจาก
คอมพิว ตอร์และวิดีโอ ใช LCD Panel รือระบบ DLP ระดับ SVGA
และ XGA ป็นระดับความละ อียดของภาพที่ True ขั้น
ต่ํา ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป

จํานวน

36,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุก ํา รับงานประมวลผล โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน ลัก (4 core) จํานวน 1
นวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมี นวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน รือ
2.ในกรณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี่ พิ่ม ัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความ ามารถในการประมวลผล ูง
- มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB รือชนิด Sold State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับควาละ อียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac)
และ Bluetooth
จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

22,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,405,700 บาท

รวม

2,446,700 บาท

รวม

2,446,700 บาท

จํานวน

1,145,160 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาลกองคลัง พรอม งิน
ปรับปรุงประจําปี งิน ลื่อนขั้น รือตามคํา ั่ง ทศบาลฯ รือมติคณะ
รัฐมนตรีฯ ตามตําแ นงและอัตราที่ ก.ท. กํา นด ตั้งไว 12 ดือน ตั้งจายจาก
งินรายได 1,000,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป 250,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ํา รับตําแ นง จา นาที่/ ัว นา จา นาที่ ที่ผาน
การอบรม ลัก ูตรของกรมบัญชีกลาง ทานั้น
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง และ/ รือ งิน พิ่มตามคุณวุฒิใ
แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกองคลังฯ ตาม ิทธิ ระ บียบ/กฏ มาย
ทีกํา นด ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

1,121,540 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ป็น งินคาจาง คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป รือลูกจาง ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจาก งินรายได

จํานวน

90,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

927,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

-คาตอบแทนคณะกรรมการจัด าพั ดุ กรรมการตรวจรับงานจางฯ ฯลฯ
จํานวน 140,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
- งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัล ประจําปีแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง วนทองถิ่น 60,000 บาท ตั้ง
ไว พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ํา รับพนักงานขาราชการ พนักงาน
จาง ลูกจางของกกองคลัง ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 รื่องการ
กํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ รือ
พนักงาน วนทองถิ่น และ นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อางถึง ราชกิจจานุ บกษา ลม
ที่ 131 ตอนพิ ศษ 78 ง ลง 16 พ.ค.2557 และตาม นัง ือ ั่งการ ขอ 2.3
ใ อปท. ที่ยังไมจาย งินคาตอบแทนพิ ศษ(ปี 56)ใ ามารถจายในปีถัดๆไป
ได ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น

- ป็นคาตอบแทนขาราชการ จา นาที่พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา ั่งใ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม ิทธิ
ที่ บิกได ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

542,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ ที่กรม
กํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตามกฏ มาย ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ฯลฯตั้งจายจาก งินรายได
จาง มาบริการจัด ก็บรายได
จํานวน

72,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาใชจายในการลงทะ บียน คาธรรม นียมฯ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการงานบันทึกขอมูลจัด ก็บรายได และงานจัด ก็บ
นอก ถานที่ และงานที่ไดรับมอบ มาย ตั้งจายจาก งินรายได
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จาง มาบริการพนักงานแผนที่ภาษี

จํานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง พนักงาน จา นาที่งานบันทึกขอมูล งานแผนที่ภาษีและ
งานทะ บียนทรัพย์ ินของทาง ทศบาลฯ และงานอื่นๆที่ไดรับมอบ มาย ตั้ง
จายจาก งินรายได
ชา ครื่องถาย อก าร
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก ารใน วนของกอง
คลัง จํานวน 12 ดือน ตามระ บียบฯและ ลัก กณฑ์การ ชา การ ชา ครื่อง
ถาย อก ารของทางราชการ ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- ป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน(โครงการ
ตอ นื่อง) พื่อพัฒนาประ ิทธิภาพการจัด ก็บรายไดของ ทศบาลโดยการจัดทํา
รือ รือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน และการจัดทําฐาน
ขอมูลในการจัด ก็บรายไดของ ทศบาล พื่อการรองรับการจัด ก็บภาษีตาม
ระ บียบฯและกฏ มาย ภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ราง ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2550 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา........
ดินทางไปราชการ
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร ของขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง และผูมี ิทธิ
รับตามคํา ั่งของ ทศบาลฯตั้งจายจาก งินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการรับรองคณะที่มาตรวจ ยี่ยม และคณะที่มาตรวจ
นิ ทศงาน และศึกษาดูงานฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
จัด ก็บภาษี คลื่อนที่
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัด ก็บภาษีนอก ถานที่/จัด ก็บ คลื่อน
ที่ ตั้งจายจาก งินรายได ตามแผน นาฯ นา.......
จัดทําแผนที่ภาษี

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ินของทาง ทศบาลฯใ ใชงาน
ได ป็นปกติอยู มอ โดยการซอมบํารุงวั ดุ ครุภัณฑ์ ํานักงาน ทรัพย์ ินของ
ทศบาลฯ ชน ครื่องปรับอากาศ ครื่องคอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินราย
ได
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ค่าวัสดุ

รวม

145,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

-คาจัดซื้อวั ดุ ํานักงาน ชน ปากกา ดิน อ กระดาษถาย อก าร แบบพิมพ์
ตางๆ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดประประกาศ แผนป้ายชื่อ นวยงาน ฯลฯ ตาม นัง ือ
ดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจาก งินราย
ได
วั ดุงานบานงานครัว
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว ชน ไมกวดพื้น ไมถูพื้น น้ํายาทําความ
ะอาดพื้น น้ํายาทําความ ะอาด องน้ํา น้ํายา ช็ดกระจก และวั ดุประ ภท
งานบานงานครัวตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน พูกัน ี กระดา ขียนโปร
ตอร์ ฟิลม์ มมโมรี่การ์ด รูบ ี รือขาวดํา การลางอัด อัดขยายภาพ ภาพถาย
ดาว ทียม ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล อุปกรณ์
ประกอบและอะไ ล ชน ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ ํา รับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก ํา รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย ค บิล กระดา
ตอ นื่อง แป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี่วิป มา ์ ฯลฯ ตั้งตายจาก งินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชบริการโทรศัพท์ ํานักงานกองคลัง ตั้งจายจาก งินรายได
คาบริการไปรษณีย์

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดวงตราไปรษณีย์ คา ง คา ชาตูไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งิน
รายได
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
จํานวน

20,000 บาท

วั ดุ ํานักงาน

- พื่อจาย ป็นคาบริการโทรคมนาคม ระบบอิน ตอร์ น็ต ํานักงานกอง
คลัง และบริการอิน ตอร์ น็ตอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจาย งินรายได
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

32,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

รวม

92,000 บาท

รวม

65,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อคอมพิว ตอร์ตั้งโต๊ะ
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ตั้งโต๊ะ ํา รับงานประมวลผลดานงานจัด
ก็บ และงานจัด ก็บขอมูลระบบประปา จํานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ขอ 11 ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน อปพร. ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ
บิกคาใชจายใ แกอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 รือตามระ บียบกฏ มายที่ กี่ยวของอื่น ตั้งจายจาก งิน
รายได
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการตั้งจุดตรวจ พื่อป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดํา นินการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันยา พติด จุด
ตรวจ พื่อป้องกันและลดอุบัติ ตุบนทองถนนในชวง ทศกาล ชน ปี
ใ ม งกรานต์ ฯลฯ ภายใน ขตตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป ตามแผนฯ นา 151
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุที่ใชในการ นับ นุนการดํา นินงานและบริ าร
จัดการระบบการแพทย์ฉุก ฉิน (EMS) งานกูชีพกูภัย ทศบาลตําบลบาน
ขา ชน ถุงมือแพทย์ ผาก๊อต ําลี ฯลฯ

นา : 21/64

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 11:20:16

งบลงทุน

รวม

27,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

7,410,420 บาท

รวม

2,450,760 บาท

รวม

2,450,760 บาท

จํานวน

1,837,920 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนครู ครูผูชวบ ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งตาม นัง ือดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมณ พ.ศ. 2563 งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งินวิทยฐานะ
จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนวิทยฐานะ ของครู คศ.2 ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป ตั้งตาม นัง ือคํา ั่งจากกรมฯ
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

510,840 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อกระจกโคงจราจร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อกระจกโคงจราจร จํานวน ๑๐ จุด ขนาด 24 นิ้ว า
ล็กขนาด 2 นิ้ว ยาว 3 มตร อุปกรณ์ครบชุดพรอมติดตั้ง ตั้งจายจาก งินราย
ได
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
จัดกิจกรรมวัน ด็กแ งชาติ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานกิจกรรมวัน ด็กแ งชาติ รือ
กิจกรรมอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนพนักงานจาง ครู ผดด. ผูชวยครูผูดูแล
ด็ก ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งตาม นัง ือ ดวนมาก ที่ มท 0908.4/ว 1875 ลง
วันที 21 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ 2563 งินอุด นุน ํา รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

60,000 บาท

รวม

2,761,660 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม

1,127,140 บาท

คาจาง มาบริการทําความ ะอาดศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทําความ ะอาดศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ และ
บริการอื่นๆ ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ และบริ วณศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก รือ
บริการการ อนอื่นๆ ตั้งจายจาก งินรายได
คาธรรม นียมคาลงทะ บียนฯ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพขั่วคราวของพนักงานจาง ครู ผดด. ผูขวยครูผูดูแล
ด็ก ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ ตั้งตาม นัง ือ ดวนมาก ที่ มท 0908.4/ว 1875 ลง
วันที 21 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ 2563 งินอุด นุน ํา รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป 48,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได 12,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรของขาราชการครู ครูผูชวย ศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ตั้งตาม นัง ือ ดวนมาก ที่ มท 0908.4/ว 1875 ลงวันที 21
มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 งินอุด นุน ํา รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ที่มี ิทธิบิ
กได ตามระ บียบกฎ มาย นัง ือ ั่งการฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมฯ คาลงทะ บียนอบรม ลัก ูตรตางๆ ที่ กี่ยวของ
กับการศึกษาฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจาย ดินทางไปราชการ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการของขาราชการครู ครูผู
ชวย พนักงานครูผูดูแล ด็กฯ ผูชวยครูผูดูแล ด็ก พนักงานจาง ฯลฯ ชน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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นับ นุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ํา รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก(ศพด.)

จํานวน

133,340 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใชจายใการจัดการศึกษา ํา รับ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) จัด รร รับ ด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศุนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) โดยมีขั้นตอนในการ บิก ักผลัก ง งิน ขาบัญชี งินฝาก
ธนาคารของ ถานศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
นับ นุนคาใชจาย ถานศึกษา
จํานวน

578,200 บาท

- นับ นุนอา ารกลางวัน ด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ราย ัว 20
บาท/วัน/คน โดยมีขั้นตอนในการ บิก ักผลัก ง งิน ขาบัญชี งินฝากธนาคาร
ของ ถานศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละ อียดดังนี้
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานขา 20 บาท/245 วัน/65 คน จํานวน
งิน 318,500 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดจูมมณี 20 บาท/245 วัน/35 คน จํานวน
งิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดปทุมวนาราม 20 บาท/245 วัน/18 คน จํานวน
งิน 88,200 บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
นับ นุนคาใชจาย ถานศึกษา คาจัดการ รียนการ อนราย ัว
จํานวน

200,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใชจาย ถานศึกษา ํา รับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) จัด รร ป็นคาจัดการ รียนการ อนศุนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก (ราย ัว) 1,700 บาท/คน ตาม นัง ือาจัดการ รียนการ อนกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562
รายละ อียดดังนี้
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานขา 65 คน จํานวน งิน 110,500 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดจูมมณี 35 คน จํานวน งิน 59,500 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดปทุมวนาราม 18 คน จํานวน งิน 30,600 บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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นับ นุนคาใชจาย ถานศึกษาคากระแ ไฟฟ้า
- พื่อ ป็น งิน นับ นุนคาใชจาย ถานศึกษาคากระแ ไฟฟ้าศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็กใน ขต ทศบาลตําบลบานขา รายละ อียดดังนี้
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานขา
จํานวน งิน 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดจูมมณี
จํานวน งิน 7,500 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดปทุมวนาราม จํานวน งิน 7,500 บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ด็กปฐมวัย/ ด็กประถมศึกษา
ของ โรง รียน ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จํานวน 260 วัน ตามรายละ อีนดดังนี้
-ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานขา ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จํานวน 65 คน
-ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดจูมมณี ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จํานวน 35 คน
-ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดปทุมวนาราม ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จํานวน 18 คน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) โรง รียนแกโรง รียนใน ังกัด พฐ
. จํานวน 260 วัน ตามรายละ อีนดดังนี้
-โรง รียนบานขา ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 290 คน
-โรง รียนบานขาม ปี้ย ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 183
คน
-โรง รียนบานดง นองบัว ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 60
คน
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

35,000 บาท

รวม

1,599,520 บาท

จํานวน

1,599,520 บาท

รวม

66,000 บาท

รวม

66,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท

คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคารบานพัก
ตอ ติมกอ รางรั้วศูนย์ ด็กวัดปทุมวนาราม
- พื่อจาย ป็นคาตอ ติมรั้วศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดปทุมวนาราม บานดง นอง
บัว มูที่ 6 ขนาดยาว 18.80 มตร รายละ อียดตาแบบแปลน ทศบาลตําบล
บานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 132
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,132,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,132,000 บาท

จํานวน

1,160,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ารกลางวัน ด็กประถมศึกษาโรง รียนบาน
ขา อัตรา 20 /ราย ัว/200 วัน ตั้งจายตาม นัง ือ ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ถานศึกษาขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
อุด นุนอา ารกลางวันโรง รียนบานขาม ปี้ย
จํานวน

732,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ารกลางวัน ด็กประถมศึกษาโรง รียนบานขาม
ปี้ย อัตรา 20 บาทตอ ัว จํานวน 200 วัน ตั้งจายตาม นัง ือ ดวนมาก ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ถานศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
อุด นุนอา ารกลางวันโรง รียนบานดง นองบัว
จํานวน

240,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนอา ารกลางวันโรง รียนบานขา

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ารกลางวัน ด็กประถมศึกษาโรง รียนบานดง นอ
วบัว อัตรา 20 บาทตอ ัว จํานวน 200 วัน ตั้งจายตาม นัง ือ ดวน
มาก ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ถานศึกษา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดลอม พรอม งินปรับปรุงประจําปี งิน ลื่อนขั้น รือตามคํา ั่ง
ทศบาล รือมติคณะรัฐมนตรี ตามตําแ นงและอัตราที่ ก.ท.กํา นด ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได

รวม

1,366,900 บาท

รวม

1,202,400 บาท

รวม

1,202,400 บาท

จํานวน

857,400 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

18,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง และ/ รือ งิน พิ่มตามคุณวุฒิใ
แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ตาม
ิทธิ ระ บียบ/กฏ มายที่กํา นด ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

294,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาจาง คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

33,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก งินรายได
งบดาเนินงาน

รวม

164,500 บาท

รวม

109,500 บาท

จํานวน

65,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัล ประจําปีแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง วนทองถิ่น 15,000 บาท ตั้ง
ไว พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ํา รับพนักงานขาราชการ พนักงาน
จาง ลูกจางของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ที่ผาน กณฑ์การประ มินและ
มี ิทธิ์ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549
รื่องการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ
รือพนักงาน วนทองถิ่น และ นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วา
ดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปี แกพนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุ บกษา ลมที่ 131 ตอน
พิ ศษ 78 ง ลง 16 พ.ค.2557 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
- คาตอบแทน พื่อจาย ป็นคาป่วยการอา า มัครบริบาลทองถิ่นตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่นและการ บิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ตั้งจายไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

2,500 บาท

- ป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา
ั่งใ ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม
ิทธิที่ บิกได ตั้งจายจาก งินรายได
คา ชาบาน
จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/ ชาซื้อบานของขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด
กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอมฯ ตาม ิทธิ์ที่ บิกไดตามระ บียบและกฎ มาย
ที่กํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

44,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ตาม
ระ บียบ กฎ มายกํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

4,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ รือที่
กรมฯกํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตามกฏ มาย ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดลอม ฯลฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด ีย
าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ ชน ครื่องปรับอากาศ ครื่องถาย อก าร ครื่องคอมพิว ตอร์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ กาอี้ ลําโพง ครื่อง ียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
ซึ่งมี นวยละไม กิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
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ค่าวัสดุ

รวม

11,000 บาท

วั ดุ ํานักงาน

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานัก
งาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน อ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะ
กระดาษขนาด ล็ก แฟ้ม คลิป ทปกาว ครื่อง ย็บกระดาษ ลวด ย็บ
กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง โต๊ะตางๆ กาอี้ตางๆ ตูตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้ง
จายจาก งินรายได
วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

1,000 บาท

รวม

580,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

306,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

206,000 บาท

ทําความ ะอาดตลาด(ลาง)

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคตามโครงการลางตลาด ดาใชจายในการดํา นินการตาม
โครงการลางตลาด ด ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินรายได
พน มอกควัน

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายการดํา นินการตามโครงการรณรงค์ทําความ ะอาด
ถานที่ราชการ ถานที่ าธารณะ รวมถึงอาคารบาน รือน ตั้งจายจาก งินราย
ได ปรากฏตามแผนงาน นา 141
การรณรงค์ ง ริมการคัดแยกขยะชุมชน
จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ชน Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Flash Drive ฯลฯ
ทปบันทึกขอมูล มา ์ ปริ้น ตอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) มน
บอร์ด โปรแกรมคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที กี่ยวกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จายจาก งินรายได
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการรณรงค์พน มอกควัน
พื่อกําจัดยุงลาย ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน นา 140
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
Big Cleaning Day

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค์ ง ริมการคัดแยกขยะใน ขต
ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 140
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โครงการ ฝ้าระวัง ุขภาพ นึ่ง ดียวของชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายการฝึกอบรมตามโครงการ ฝ้าระวัง ุขภาพ นึ่ง ดียว
ของชุมชนตําบลบานขา แกผูบริ าร พนักงาน ทศบาล ผูรับผิดชอบงานและ
อา า มัครรายงาน ตุผิดปกติดาน ุขภาพ ตั้งจายจาก งินรายได
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษ ุนัขบาน และทํา มัน ุนัข แมว

จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบา
และทํา มันคุมกํา นิด ุนัขแมว ตั้งจายจาก งินรายได
ตรวจ ารปน ปื้อน

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค์ตรวจ ารปน ปื้อนในอา าร ป็น
คาวั ดุอุปกรณ์ในการตรวจ ารปน ปื้อนในอา าร และคาใขจายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได ตามแผนฯ นา 141
ัตว์ปลอดโรค คนปอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบา
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบา ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ํา รับกิจกรรม ํารวจขอมูลจํานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ และ
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบา และทํา มัน ุนัข แมว ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป จํานวน 40,00 บาท ตั้งจายจาก งินราย
ได จํานวน 10,000 บาท
อบรมและรณรงค์ดาน ุขาภิบาลอา าร
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการอบรมและรณรงค์ดาน
ุขาภิบาลอา ารแกผูประกอบการอา ารจํา นายและผูชวยจํา นายในตลาด
ด ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 141
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ วชภัณฑ์ น้ํายา
ตางๆ ชน ทรายอะ บท น้ํายา ครื่องพน มอกควัน วัคซีนป้องกันโรคไข วัด
นก วชภัณฑ์อื่นๆ ป็นตน ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

14,000 บาท

รวม

14,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

รวม

1,113,180 บาท

รวม

816,780 บาท

รวม

816,780 บาท

จํานวน

570,780 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกอง วั ดิการ
ังคม พรอม งินปรับปรุงประจําปี งิน ลื่อนขั้น รือตามคํา ั่ง ทศบาล รือ
มติคณะรัฐมนตรี ตามตําแ นงและอัตราที่ ก.ท.กํา นด ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อ ครื่องไลนก
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องไลนกแบบกระจายคลื่นความถี่ ํา รับใชติดตั้ง
บนอาคารตลาด ด ทศบาลตําบลบานขา จํานวน 4 ตัว ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์
งินอุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ มูบานๆละ 20,000 บาท จํานวน 13 มูบานใน
ขต ทศบาลตําบลบานขา ํา รับดํา นินการตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดาน าธารณ ุข ตั้งจายจาก งินอุดนุนทั่วไป ตาม นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รื่อง ศักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุนทั่วไปดาน
าธารณ ุขขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ทศบาล ังกัดกอง
วั ดิการ ังคม ตั้งจายจาก งินรายได
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง และ/ รือ งิน พิ่มตามคุณวุฒิใ
แกขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัดกอง วั ดิการ ังคม ตาม
ิทธิ ระ บียบ/กฏ มายทีกํา นด ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

156,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาจาง คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป กอง วั ดิการ ังคม ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

24,000 บาท

รวม

255,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัล ประจําปีแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง วนทองถิ่น 30,000 บาท ตั้ง
ไว พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ํา รับพนักงานขาราชการ พนักงาน
จาง ลูกจางของกอง วั ดิการ ังคม ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์ไดรับ
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 รื่อง
การกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ รือ
พนักงาน วนทองถิ่น และ นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศในาชกิจจานุ บกษา ลมที่ 131 ตอน
พิ ศษ 78 ง ลง 16 พ.ค.2557 และตาม นัง ือ ั่งการ ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ังกัดกอง วั ดิการ ังคม ตั้งจายจาก งินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น

- ป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา
ั่งใ ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม
ิทธิที่ บิกได ตั้งจายจาก งินรายได

นา : 32/64

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 11:20:17

คา ชาบาน

จํานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/ ชาซื้อบานของขาราชการ พนักงาน ทศบาล งั กัด
กอง วั ดิการ ังคมฯ ตาม ิทธิ์ที่ บิกไดตามระ บียบและกฎ มายที่กํา นด ตั้ง
จายจาก งินรายได
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล งั กัดกอง
วั ดิการ ังคมฯ ที่มี ิทธิบิกได ตามระ บียบกฎ มาย นัง ือ ั่งการฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจางกอง วั ดิการ ังคม ตามระ บียบ กฎ มาย
กํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ รือที่
กรมฯกํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตามกฏ มาย ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ฯลฯตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด ีย
าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ โต๊ะ กาอี้ ลําโพง ครื่อง ียง และครุภัณฑ์
อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งมี นวยละไม กิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
- คาจัดซื้อวั ดุ ํานักงาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน อ ครื่องคิด ลข
ขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก แฟ้ม คลิป ทปกาว ครื่อง ย็บ
กระดาษ ลวด ย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง โต๊ะตางๆ กาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได

รวม

25,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ ผา
ขียนป้าย ฟิว จอร์บอร์ด ป้ายผาไวนิล ี พูกัน ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

5,000 บาท

รวม

41,400 บาท

รวม

41,400 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ชน Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Flash Drive ฯลฯ
ทปบันทึกขอมูล มา ์ ปริ้น ตอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) มน
บอร์ด โปรแกรมคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที กี่ยวกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จายจาก งินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1 - 2 พรอม กาอี้
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1 - 2 พรอม
กาอี้ จํานวน 2 ชุด ํา รับพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง กอง วั ดิการ
ังคม ตั้งจายจาก งินรายได
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อคอมพิว ตอร์
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านักงาน * (จอแ ดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน ลัก (4 core) มีความ
ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz รือดีกวา จํานวน 1 นวย
- มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 นวย
จํานวน 2 ครื่อง ( กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
) ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

17,000 บาท
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จัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก

จํานวน

4,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดํา ํา รับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี ํา รับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10
นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
( กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์
จํานวน

2,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวด า (18
นา/นาที) ราคา 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ า รับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 นาตอ
นาที (ppm)
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา จMB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
( กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป
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จัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟ

จํานวน

7,500 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครงการ ง คราะ ์ ด็กยากจนและดอยโอกา

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ง คราะ ์ ด็กยากจนและดอยโอกา ทาง ังคมการ
ังคม ง คราะ ์ผูป่วยที่ยากไรในพื้นที่ ขต ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
ซอมแซมบานผูอยากไร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,903,280 บาท

รวม

2,204,880 บาท

รวม

2,204,880 บาท

จํานวน

1,229,880 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
บาท/ ครื่อง จํานวน 3 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีก าลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ในการซอมแซมบานผูยาก
ไร ผูดอยโอกา ตามโครงการซอมแซมบานผูยากไรและผูดอยโอกา พื่อ
ฉลิมพระ กียรติ ตั้งจากจาก งินอุด นุนทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แกพนักงาน ทศบาล ังกัดกองชาง พรอม งินปรับปรุง
ประจําปี งิน ลื่อนขั้น ตามคํา ั่ง รือมติคณะรัฐมนตรีฯแกพนักงาน
ทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว 1,229,880 บาท ตั้งจายจาก งินรายได ดังนี้
1. ตําแ นงผูอํานวยการกองชาง(ระดับตน)
2. ตําแ นง ัวฝ่ายแบบแผนและกอ ราง
3. ตําแ นงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
4. ตําแ นงนายชางไฟฟ้าปฏิบัติการ
5. ตําแ นงนายชางโยธาปฏิบัติการ
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

843,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ วนทองถิ่นพนักงาน
ทศบาล จํานวน 2 อัตรา ังกัดกองชาง ตั้งจายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งิน
รายได
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงของพนักงาน ทศบาลที่ไดรับ งิน
ประจําตําแ นง และ/ รือ งินตอบแทนพิ ศษราย ดือน ตามกฎ มายวาดวย
งินประจําตําแ นงและมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย ดือน งินประจํา
ตําแ นง โดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือนตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงาจางตามภารกิจกองชาง จํานวน 4 อัตรา ตั้ง
จายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป กองชาง จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
จายไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งจาย
ไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

600,000 บาท

รวม

188,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- ป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ที่ไดรับคํา
ั่งใ ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือคํา ั่งปฏิบัติงานในวัน ยุดราชการ ตาม
ิทธิที่ บิกได ตั้งจายจาก งินรายได
คา ชาบาน
จํานวน

78,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/ ชาซื้อบานของขาราชการ พนักงาน ทศบาล ังกัด
กองชาง ตาม ิทธิ์ที่ บิกไดตามระ บียบและกฎ มายที่กํา นด ตั้งจายจาก งิน
รายได
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
จํานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแก ขาราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ตั้ง
ไว 50,000 บาท พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ํา รับพนักงานขา
ราชการ พนักงานจาง ลูกจางของกองชาง ที่ผาน กณฑ์การประ มินและมี ิทธิ์
ไดรับ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 รื่อง
การกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ํา รับขาราชการ รือ
พนักงาน วนทองถิ่น และ นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมี
ลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แกพนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุ บกษา ลม
ที่ 131 ตอนพิ ศษ 78 ง ลง 16 พ.ค.2557 และตาม นัง ือ ั่งการ ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

- พื่อจาย ป็นคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล ังกัดกอง
ชางฯ ที่มี ิทธิ บิกได ตามระ บียบกฎ มาย นัง ือ ั่งการฯ ตั้งจายจาก งิน
รายได
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ค่าใช้สอย

รวม

267,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทําความ ะอาดอาคาร ํานักงานกองชางและ
บริ วณ ํานักงาน และงานอื่นที่ไดรับมอบ มาย ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คา ชา ครื่องถาย อก าร
จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อก ารราย ดือนใน วนของกองชางและ วน
กิน จํานวน 12 ดือน ตามระ บียบฯและ ลัก กณฑ์การ ชา การ ชา ครื่อง
ถาย อก ารของทางราชการ ตั้งจายจาก งินรายได
คาธรรม นียมในการรังวัดที่ดิน าธารณฯ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนฝึกอบรมตาม ลัก ูตรตางๆ รือที่
กรม ง ริมการปกครองทองถิ่นกํา นด รือที่ไดรับอนุญาตตาม ิทธิ์ของขา
ราชการ พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง รือบุคคลที่ไดรับคํา ั่งตาม
กฏ มาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ ฯลฯตั้งจายจาก งินรายได
คาลางอัดภาพ ถายแบบฯลฯ
จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมในการรังวัดที่ดิน าธารณประโยชน์ใน ขตพื้นที่
ทศบาล ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาธรรม นียมฯคาลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาลางอัดขยายภาพ คาถายแบบแปลน ถาย อก าร ถายระวาง
ที่ดิน ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
จัดทําป้ายโฆษณา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาแรงงาน รือคาจาง มาในการจัดทําป้ายโฆษณา
และประชา ัมพันธ์ตางๆ ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ ดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ังกัดกองชาง ตามระ บียบ กฎ มาย
กํา นด ตั้งจายจาก งินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- คาจัดซื้อวั ดุ ํานักงาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน อ ครื่องคิด ลข
ขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม คลิป ทป
กาว ครื่อง ย็บกระดาษ ลวด ย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง โต๊ะตางๆ กาอี้
ตางๆ ตูตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุงานบานงานครัว
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและ ิ่ง
กอ รางที่ชํารุด ีย าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติ ชน ครื่องปรับอากาศ ครื่องถาย อก าร ครื่อง
คอมพิว ตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ กาอี้ ลําโพง ครื่อง ียง ครุภัณฑ์
อื่นๆและอาคารตางๆ ถนน ที่ดินและ ิ่งกอ รางอืนๆ(ซึ่งมี นวยละไม
กิน 5,000 บาท) ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม
แกวน้ํา จานรอง ถาด มีด น้ํายาทําความ ะอาดตางๆ ผงชักฟอก ผาปู
โต๊ะ ขง ป็นตน ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง รถ ครน ชน ยางรถ
ยนต์ บาะรถยนต์ แบต ตอรี่ พลา ตลับลูกปืน มอน้ํา น็อต น้ํามัน
บรก ฯลฯ รือวั ดุ กี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รถ ครนกระ ชา ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ลอลื่น น้ํามัน ครื่อง น้ํามัน บรก ฯลฯ ตั้งจายจาก
งินรายได
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน พูกัน, ี, ภาพถายดาว ทียม
กระดาษ ขียนโป ตอร์ ขาตั้ง ขียนภาพ รูป ี รือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

20,000 บาท

รวม

98,400 บาท

รวม

98,400 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

4,500 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

4,800 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ ํานักงาน ราชการระดับ 1-2 จํานวน 4 ตัว ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป
จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 1-2
จํานวน

2,100 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึกขอมูล ตลับ
ผง มึก ํา รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ มา ์ มนบอร์ด ครื่องอานและบันทัก
ขอมูล ครื่องกระจาย ัญญาณ าย ค บิล แผนกรองแ ง แป้น
พิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที กี่ยวกับ
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
กาอี้ ํานักงานระดับ 3-6
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ ํานักงานพนักงาน ทศบาลระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
กาอี้ ํานักงานระดับ 6-7
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ ํานักงาน ผูอํานวยการกองชาง
(ผูบริ ารระดับตน) จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
คาจัดซื้อตู ก็บ อก าร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ก ก็บ อก ารแบบ 2 บาน ปิด ขนาด กวาง 914
มิลลิ มตร ลึก 457 มิลลิ มตร ูง 1,829 มิลลิ มตร ภายในมี 3 แผน
ชั้น กุญแจแบบมือจับชนิดบิด จํานวน 2 ตู ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
จัดซื้อ กาอี้ ํานักงาน ระดับ 1-2

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานราชการระดับ1-2 ขนาดกวาง 60 ซ็นติ
มตร ยาว 120 ซ็นติ มตร ูง 75 ซ็นติ มตร ตู ก็บ อก ารดาน
ขวา จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก ํา รับงาน ํานัก
งาน จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน ลัก (2 core) โดยมี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ ามารถใน การประมวลผล
ูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
-มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
-มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อ ครื่องฉีดน้ําแรงดัน ูง
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องฉีดน้ําแรงดัน ูง จํานวน 1 ครื่อง แรงดันไมนอย
กวา 120 บาร์ ปริมาณน้ําไมนอยกวา 360 ลิตร/ชั่วโมง ความ ร็วมอ ตอร์ไม
นอยกวา 3,400 รอบ/นาที พรอมอุปกรณ์ ตั้งจายจาก นอุด นุนทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จํานวน

50,000 บาท

รวม

3,003,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฟิว ์ ตาร์ท ตอร์ ราง ลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ัวแรง ครื่องประจุ
ไฟฟ้า บรก กอร์ ทปพัน ายไฟ ข็มขัดรัด ายไฟ ฯลฯ ตั้งจาย งินรายได
วั ดุกอ ราง

จํานวน

100,000 บาท

รวม

2,145,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

2,137,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติที่มี (วง งิน กินกวา 5,000 บาท) ชน รถยนต์ รจักรยานยนต์ ครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
งานไฟฟ้าถนน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ ราง ชน อิฐ ิน ปูนซี มนต์ ทราย ปูนขาว ิน
กรวด ไมแบบ ล็ก น จอบ ียม ยางมะตอย ทิน นอร์ ี แปรง
ทา ี คอน ตะปู ลื่อย ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กอ ราง
จัดซื้อ ลื่อยยนต์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลื่อยยนต์ จํานวน 1 ครื่อง กําลังไมนอยกวา 0.8
แรงมา ความยาวบาร์ 11 นิ้ว พรอมอุปกรณ์ จายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ รางศาลาอ นกประ งค์ มูที่ 4
- พื่อจาย ป็นคากอ รางศาลาอ นกประ งค์ มูที่ 4 บานขาม ปี้ยนอย
ขนาดกวาง 8 มตร ยาว 12 มตร ูง 5 มตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
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คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคารบานพัก
ตอ ติม ลังคาอาคารกองชาง

จํานวน

53,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนค ล. มูที่ 12 ขนาด
กวาง 4 มตร ยาว 37 มตร นา 0.15 มตร รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงม าดไทย แบบ ลขที่ ท.1 – 01 ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา ......
กอ รางถนน ค ล. มูที่ 3
จํานวน

151,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอ ติม ลังและรื้อถอนอาคาร ํานักงานกองชาง รายละ อียด
ตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป ตามแผน นาที่..............
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
กอ รางถนน ค ล. มูที่ 12

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนน ค ล. มูที่ 3 บานขาม ปี้ยใ ญ ขนาดกวาง 3
มตร ยาว 89 มตร นา 0.15 มตร จากบานนายไวพจน์ ประ งค์ดี ถึง าม
แยกไปโคกกลาง รายละ อียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวง
ม าดไทย แบบ ลขที่ ท.1 – 01 พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา .....
กอ รางถนน ค ล. มูที่ 9

จํานวน

59,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนน ค ล. มูที่ 9 บานขา ขนาด
กวาง 3 มตร ยาว 35 มตร นา 0.15 มตร จากบานนายจักรี ที ุกะถึง บาน
นายลือชัย ขันทะชา รายละ อียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงม าดไทย แบบ ลขที่ ท.1 – 01 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป ตามแผนฯ นา ......
กอ รางลานคอนกรีตตลาด ด
จํานวน

95,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ ราง ทลานคอนกรีต บริ วณดานขางตลาด ด ทศบาล
ตําบลบานขา มูที่ 12 ขนาดพื้นที่ ทลานคอนกรีตไมนอยกวา 245 ตาราง
มตร นา 0.10 มตร ปริมาตรคอนกรีต 24.50 ลบ.ม. รายละ อียดตามแบบ
แปลนที่ ทศบาลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุดนุนทั่วไป ตาม
แผนฯ นา 132
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โครงการกอ รางถนนค ล. มูที่ 9

จํานวน

69,000 บาท

จํานวน

344,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนค ล. มูที่ 9 บานขา ชื่อมถนนจากทาง ลวง
แผนดิน 2177 ถึงบานนายประ ภท ยะภักดี ขนาดกวาง 4 มตร ยาว 25
มตร นา 0.15 มตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 15 ลบ.ม. มีพื้นที่ค ล.ไม
นอยกวา 100 ตร.ม. ทาง ลี้ยวมีปริมตรคอนกรีต 3ลบ.ม. รือมีพื้นที่ ค ล.ไม
นอยกวา 22 ตร.ม. รวมปริมาตรคอนกรีต 18 ลบ.ม. รวมพื้นที่ถนนค ล.122
ตร.ม.ลงลูกรังไ ลทาง 2 ขาง ฉลี่ยขางละ 0.50 มตร รายละ อียดตามแบบ
มาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงม าดไทยแบบ ลขที่ ท.1 – 01 ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา .....
โครงการกอ รางถนนค ล. มูที่7
- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนค ล. มูที่ 7 บานนา นองยาว ขนาดกวาง 5
มตร ยาว 119 มตร นา 0.15 มตร ลงลูกรังไ ลทาง 2 ขาง ฉลี่ยขาง
ละ 0.50 มตร จากบานนายทองมี ที ุกะถึง ามแยกทางไปป่าชา รายละ อียด
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงม าดไทยแบบ ลขที่ ท.1 – 01
พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตาม
แผนฯ นา .......
โครงการกอ รางถนนค ล. มูที่9
- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนค ล. มูที่ 9 บานขา กวาง 2.50 มตร ยาว 25
มตร นา 0.15 มตรจากบานนายอวยชัย ยะภักดีถึงบานนายกําจัด ยะ
ภักดี รายละ อียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงม าดไทย
แบบ ลขที่ ท.1 – 01 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา
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โครงการกอ รางถนนค ล. มูที่ 12

จํานวน

73,000 บาท

จํานวน

59,000 บาท

จํานวน

61,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนค ล. มูที่ 12 บานขา ชื่อมถนนจากทาง ลวง
แผนดิน 2177 ถึงบานนายชาย มือง ิง ์ ยะภักดี ขนาดกวาง 5 มตร ยาว 21
มตร นา 0.15 มตร ปริมาตรคอนกรีต 15.75 ลบ.ม. มีพื้นที่ค ล.ไมนอย
กวา 105 ตร.ม. ทาง ลี้ยวมีปริมาตรคอนกรีต 3 ลบ.ม. รือมีพื้นที่ค ล.ไมนอย
กวา 23 ตร.ม. รวมปริมาตรคอนกรีต 18.75 ลบ.ม. รวมพื้นที่ถนนค ล. 128
ตร.ม.ลงลูกรังไ ลทาง 2 ขาง ฉลี่ยขางละ 0.50 มตร รายละ อียดตามแบบ
มาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงม าดไทยแบบ ลขที่ ท.1 – 01 ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา .......
โครงการกอ รางถนนลูกรัง มูที่ 11
- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนลูกรัง มูที่ 11 บานขา ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 มตร ยาว 400 มตร ลงดินลูกรัง นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 320 ลบ.ม. จาก ายนานาย ทวา คํา กษถึงนานาย
พรมมา ประ งค์ดี รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขา
กํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา .....
โครงการกอ รางถนนลูกรัง มูที่ 12
- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนลูกรัง มูที่ 12 บานขา ลงดินคันทางกวาง 3.00
มตร ยาว 342 มตร นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือปริมาตรดินไมนอยกวา 205
ลบ.ม. ลงลูกรัง นา ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 205 ลบ.ม
.จากคึมบกถึงนานาย ุข ันต์ แกวชาลุน รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาล
ตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา .....
โครงการกอ รางถนนลูกรัง มูที่ 9
- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนลูกรัง มูที่ 9 บานขา ขนาดกวาง 3.20
มตร ยาว 560 มตร ลงดินลูกรัง นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือปริมาตรดินลูกรัง
ไมนอยกวา 268.80 ลบ.ม. จาก วนนาย ถาพร ที ุกะถึงนานายวิมาน ขันทะ
ชา รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไปตามแผนฯ นา .....
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ราง
คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ราง(วง งิน กิน นวยละ
5,000 บาท)

จํานวน

580,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

608,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

608,000 บาท

จํานวน

490,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ รางที่ชํารุด ีย
าย พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ (ที่มีวง งิน กิน
กวา 5,000 บาท) ชน อาคารตางๆ ถนน ที่ดินและ ิ่งกอ รางอื่นๆ ที่ ป็น
ทรัพย์ ินของ ทศบาล ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไปตามแผนฯ นา.....
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แก อกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอก พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่งกอ ราง
จางออกแบบและควบคุมงาน
- พื่อจาย ป็นคาจางออกแบบและควบคุมงานตามที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญ าการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพั ดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางแจง
ซอมความ ขาใจนิยามความ มาย งานกอ ราง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามขอบังคับ ภา
วิศวกร วาดวย ลัก กณฑ์และคุณ มบัติของผูประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบ
คุม าขา วิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 ตั้งจายาก งินอุด นุนทั่วไป

งินอุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์
ขยาย ขตไฟฟ้า มูที่ 1
- พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุน ํานักงานการไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม
พื่อขยาย ขตระบบจํา นายไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้าแรง ูง ไฟฟ้า าธารณะพรอม
ติดตั้ง มอแปลง ระยะทางยาว 1,000 มตร จาก ทศบาลตําบลบานขาถึงบาน
นายธนูฤทธิ์ ขันทะชา(รายละ อียดตามประมาณการของ ํานักงานการไฟฟ้า
วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม) ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2549 นัง ือดวนที่ ุด ที่มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561จายจาก งินอุด
นุนทั่วไป ตามแผนน นา ......
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โครงการขยาย ขตไฟฟ้า มูที่ 5

จํานวน

118,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม

66,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

66,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

66,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท

รวม

3,329,520 บาท

รวม

310,920 บาท

รวม

310,920 บาท

จํานวน

283,320 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแ นง ประจํา
รถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ตั้งไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

27,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุน ํานักงานการไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม
พื่อขยาย ขตระบบจํา นายไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้า าธารณะ ระยะทาง
ยาว 250 มตร มูที่ 5 บานดอนมงคล (รายละ อียดตามประมาณการของ
ํานักงานการไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม) ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2549
นัง ือดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนน นา ......

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อ ป็นคาจาง มาบริการผูดูแลและบํารุงรักษา วน าธารณะ จํานวน 1
อัตรา ดือนละ 5,500 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 ตําแ นง ตามระ บียบกฎ มาย คํา ั่ง นัง ือ ั่งการ ฯลฯ
ตั้งไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

2,848,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,698,600 บาท

คาขนและกําจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิกุล

จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและรับขน ิ่งปฏิกูลในอาคารตางๆ
ของ ทศบาลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คาจาง มาคนงานประจํารถขยะ

จํานวน

252,000 บาท

จํานวน

2,388,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการคนงานประจํารถบรรทุกขยะมูล
ฝอย จํานวน 2 คัน ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 อัตรา และ ดือนละ 5,000
บาท จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจาก งินรายได
จาง มาบริการทําความ ะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ขต ทศบาลฯ
- พื่อ ป็นคาจาง มาบริการทําความ ะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ทุก น
ทาง ทั้ง 13 มูบาน ทั้ง ิ้น 41 อัตรา จํานวน 20 อัตราๆ ดือนละ 4,800
บาท จํานวน 3 อัตราๆ ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 3 อัตราๆ ดือน
ละ 5,500 บาท จํานวน 7 อัตราๆ ดือนละ 4,650 บาท และจํานวน 8 อัตราๆ
ดือนละ 4,500 บาท ตั้งจายจาก งินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งกอ
รางที่ชํารุด ีย าย จํา ป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซม พื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ คาบํารุงรักษา รือซอมแซมทรัพย์ ินอื่นๆ ของ ทศบาล
ชน วั ดุตางๆ รถยนต์ ฯลฯ (ซึ่งมี นวยละไม กิน 5,000 บาท) ตั้งจายจาก
งินรายได
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุปกรณ์ประกอบและอะไ ล ฯลฯ ชน ยางรถยนต์ บาะรถ
ยนต์ แบต ตอรี่ น้ํามัน บรก พลา ตลับลูกปืน มอน้ํา วั ดุ กี่ยวกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น น้ํามัน ชื้อ พลิง ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ลอลื่น น้ํามัน ครื่อง น้ํามัน บรก น้ํามันจาร
บี ถาน น้ํามัน ตาฯลฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 2 คัน และ ครื่อง ูบน้ํา
ลางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ตั้งจายจาก งินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

100,000 บาท

รวม

170,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ินของ ทศบาล ครุภัณฑ์ที่
ชํารุด ีย าย รือจํา ป็นตองบํารุงรักษา รือซอมแซม พื่อใ ามารถใชงาน
ได ป็นปกติ ชน รถบรรทุกขยะ ครื่อง ูบน้ํา อาคาร ฯลฯ (ซี่งมี นวยละ
กิน 5,000 บาท) ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
ขุด ลุมขยะแบบชนิดฝังกลบ
- พื่อจาย ป็นคาขุด ลุมขยะชนิดฝังกลบและปรับ กลี่ยขยะรอบบอขยะ
ดิม พรอมกลบ ลุมขยะ ดิมขนาดกวาง 8 มตยาว 45 มตร ลึก 3
มตร ลาด อียง 1:1 จํานวน 2 บอ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละ อียด
ตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

451,200 บาท

รวม

451,200 บาท

รวม

451,200 บาท

จํานวน

265,200 บาท

จํานวน

186,000 บาท

รวม

240,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

การศึกษา พื่อตอตานการใชยา พติดใน ด็กนัก รียนและ ยาวชนในพื้นที่

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายการฝึกอบรม ด็กนัก รียนและ ยาวชนตามโครงการ
อบรม ด็กนัก รียนและ ยาวชนในการตอตานการใช าร พติดในพื้นที่ตําบล
บานขา (Dare) ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 149
โครงการจัดกิจกรรมวันตอตานยา พติดโลก

จํานวน

20,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการกอ รางรางระบายน้ําค ล. มูที่ 11
- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้ําค ล. มูที่ 11 บานขาม ปี้ยใ ญ ขนาด
กวาง 0.40 มตร ยาว 71 มตร ูง ฉลี่ย 0.40 มตร จากบานนาง อน คํา ก
ษถึงที่ดินนางนงค์ อุปทุมรายละ อียดตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับองค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ลขที่ ทถ-5-301 พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผน นาที่......
โครงการกอ รางรางระบายน้ําค ล. มูที่9
- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้ําค ล. มูที่ 9 บานขา ขนาดกวาง 0.30
มตร ยาว 53 มตร ูง ฉลี่ย 0.30 มตร จากบานนายมานะ ตน วรรค์ถึง
บานนาง นตรชนก ยะภักดี รายละ อียดตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น ลขที่ ทถ-5-301 พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันตอตานยา พติด
โลก 26 มิถุนายน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจาก งินรายได
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โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพทอผาฯ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพทอผาพื้น มือง มู
ที่ 5 บานดอนมงคล ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 149
โครงการพัฒนาบทบาท ตรีและครอบครัว

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาบทบาท ตรีและครอบครัวใน
พื้นที่ ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 149
โครงการ นับ นุนการจัดกิจกรรมของ ภา ด็กและ ยาวชนฯ
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมของ ภา ด็กและ ยาวชนตําบล
บานขา ปี 2563 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 150
โครงการอบรม ง ริม พิ่มศักยภาพใ กลุม ตรีตําบลบานขา
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอบรม ง ริมพัฒนาอาชีพระยะ ั้นใ แก
กลุม ตรีในพื้นที่ตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ
นา 150
โครงการอบรม มูบาน ศรษฐกิจพอ พียง
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอบรม มูบาน ศรษฐกิจพอ พียงบานทา
โขง มูที่ 8 ตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินรายได ตามแผนน นา 149
อบรม ง ริมพัฒนากลุมอาชีพผู ูงอายุ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอบรม ง ริมพัฒนากลุมผู ูงอายุ อาชีพ
การแปรรูปอา ารจากปลา ใน ขต ทศบาลตําบลบานขา ตังจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 150
งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา พติดอ ภอศรี งคราม
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา พติด
อํา ภอศรี งคราม (ศป. ป .) ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญ ายา พติด
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งินอุด นุน อกชน
อุด นุนกลุม ตรีตําบลบานขา
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนกลุม ตรีตําบลบานขา พื่อใชในกิจกรรมตาม
โครงการ พิ่มศักยภาพขององค์กรกลุม ตรีตําบลบานขา ตาม นัง ือ ั่งการ
และมติคณะรัฐมนตรี ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 148
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

380,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาตานยา พติด

จํานวน

160,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยา พติดของ
ยาวชน และประชาชนใน ขตพื้นที่ตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป ตามแผนฯ นา 148
โครงการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาประ ภทตางๆ

จํานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ งนักกีฬา ขารวมการแขงขันในกีฬาประ ภท
ตาง ๆ ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา ชน โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
ัมพันธ์อํา ภศรี งคราม โครงการแขงขันกีฬา ทศบาล ัมพันธ์จัง วัด
นครพนม และโครงการแขงขันกีฬาประ ภทอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป ตามแผนฯ นา 148
ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุและอุปกรณ์กีฬาประ ภทตางๆ ํา รับ นับ นุน
การ ลนกีฬาของประชาชนและ ยาวชน พื่อฝึกซอม/ออกกําลังกาย ลนกีฬา
ภายในลานกีฬาของ ทศบาลตามความถนัดของแตละบุคคล ฯลฯ ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อ ครื่องออกกําลังกาย ํา รับติดตั้งในลานกีฬา ทศบาลฯ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องออกกําลังกาย ํา รับติดตั้งในลานกีฬา พื้นที่
ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินรายได ตามแผนฯ นา 148
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

600,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

360,000 บาท

โครงการจัดงานประ พณีแขง รือ

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดงานประ พณีแขง รือ ตําบลบานขา ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 160
โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง พื่อ ืบ าน
และ ง ริมการทอง ที่ยวฯของ ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป ตามแผนฯ นา 160
โครงการจัดงานประ พณีแ ทียนพรรษา
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานประ พณีแ ทียนพรรษาตําบลบาน
ขา พื่อ ืบ านงานประ พณีทองถิ่นของ ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 160
โครงการจัดงาน งกรานต์และวันผู ูงอายุ
จํานวน

180,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการจัดงาน ืบ านประ พณีวัน งกรานต์และ
วันผู ูงอายุของ ทศบาลตําบลบานขา ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตาม
แผนฯ นา 160
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

งินอุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์
อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลบานขา
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลบานขา พื่อใชใงานประ พณี
และกิจกรรม กี่ยวกับวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น ชน
- ประ พณีบุญม าชาติ (บุญผ ว ) บานขา จํานวน 130,000 บาท
- ประ พณีบุญม าชาติ (บุญผ ว ) บานขาม ปี้ย จํานวน 100,000 บาท
- ประ พณีบุญ ดือน าม บานขา จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 202
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

260,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลบานขา พื่อใชในงานกิจกรรม ง
ริมการทอง ที่ยว งานม กรรมปลาลุมน้ํา งคราม ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป ตามแผนฯ นา 201
อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลบานขา(งานไ ล รือไฟ)
จํานวน

60,000 บาท

งินอุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์
อุด นุน ภาวัฒนธรรม(งานปลา)

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลบานขา พื่อ ป็นคาใชจายในการ
จัดทํา รือไฟ ขารวมงานประ พณีทองถิ่น ง ริมการทอง ที่ยว ตั้งจายจาก
งินอุดน นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 201
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

203,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วั ดุการ กษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุการ กษตร ชน วั ดุ พาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช คมีพันธุ์ทางการ กษตร วชภัณฑ์ยา ํา รับพืช ไมดอก ไม
ประดับ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ ตั้งจายจาก งินรายได
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่า ฉลิมพระ กียรติ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป่า ฉลิมพระ กียรติ นื่องในวัน ําคัญ
ตางๆ ตั้งจายจาก งินรายได ตามแผนฯ นา 165
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

153,000 บาท

รวม

153,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่ 6 บานดง นองบัว จากนานายบุญ
มี ขันละคร ถึงนานายทวี คํา กษ ปากคลองกวาง 2.20 มตร กน
คลองกวาง 1.20 มตร ยาว 710 มตร ลึก ดิม 1.00 มตร ขุดลึก
พิ่ม 1.50 มตร รือขุดลอกดินจํานวนไมนอยกวา 1,597.50 ลบ.ม. ราย
ละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด จายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป
โครงการขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่6
จํานวน

46,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่ 6 บานดง นองบัว จากนานายพล
ดช บุญยะศรี ถึงนานายคําพันธ์ อุปทุม ปากคลองกวาง 2.20 มตร กน
คลองกวาง 1.20 มตร ยาว 700 มตร ลึก ดิม 1.00 มตร ขุดลึก
พิ่ม 1.50 มตร รือขุดลอกดิน ดิมจํานวนไมนอยกวา 1,575 ลบ.ม. ราย
ละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป
โครงการขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่ 6

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระ
ราชดําริ ม ด็จพระกนิษฐาธิรช จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี ในการคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่ง
แวดลอม ํารวจ จัดทําขอมูลพืช ( ริม รางจิต ํานึกในการอนุรักษ์ ิ่งแวด
ลอมและพันธุ์ไมตนยางนา) ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่ 6

พื่อจาย ป็นคาขุดลอกคลอง งน้ํา มูที่ 6 บานดง นองบัว จากนานายพล
ดช บุญยะศรี ถึงนานาง าวศิริพร นครชัยกุล ปากคลองกวาง 2.20
มตร กนคลองกวาง 1.20 มตร ยาว 900 มตร ลึก ดิม 1.00 มตร ขุดลึก
พิ่ม 1.50 มตร รือขุดลอกดินจํานวนไมนอยกวา 2,025 ลบ.ม. รายละ อียด
ตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

2,730,260 บาท

งบบุคลากร

รวม

432,360 บาท

รวม

432,360 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

396,360 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

36,000 บาท

รวม

1,892,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 12
ดือน ตั้งจายจาก งินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
วนทองถิ่น ( งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ)ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมี
ลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ทศบาล รื่องกํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ งื่อนไข และวิธีการ
กํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี ํา รับพนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของ ทศบาล พ.ศ
. 258 และประกาศ ก.ท.จ.นครพนม รื่องกํา นด ลัก กณฑ์ งื่อนไขและวิธี
การกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปี ํา รับพนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของ ทศบา
ลพ.ศ. 2558 จายจาก งินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

532,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการลงทะ บียนฯคาอบรม ัมนา คาฝึกอบรม ลัก
ูตรตางๆ ที่ กี่ยวกับงานระบบประปา และ ลัก ูตรตามที่กรมฯกํา นด ของ
พนักงานขาราชการ พนักงานจาง ลูกจางของ ทศบาลฯ รือตามคํา ั่งของ
ทศบาลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คาวัดตรวจปริมาณการ ป็นกรด ป็นดางของน้ํา
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวัดตรวจวิ คราะ ์คุณภาพน้ําประปา มูบานใ ไดตาม กณฑ์
คุณภาพน้ําประปาจํานวน 7 จุด ป็นจํานวน งิน 70,000 บาท ตั้งจายจาก งิน
รายได
จาง มาบริการดูแลระบบประปาและตรวจจดมาตรน้ํา
จํานวน

402,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาธรรม นียม คาลงทะ บียนฯ

- พื่อ ป็นคาใชจายในการจาง มาบริการผูดูแลระบบการผลิตน้ําประปา
ทศบาลตําบลบานขา ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 อัตรา คาจาง
มาบริการผูดูแลระบบการผลิตน้ําประปาและจดมาตรวัดน้ํา- ก็บ งินคาน้ํา
ประปา ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 อัตรา ดือนละ 5,000 บาท จํานวน 1
อัตราและ ดือนละ 4,500 บาท จํานวน 1 อัตรา คาจาง มาบริการจดมาตร
วัดน้ํา - ก็บ งินคาน้ําประปา ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 อัตรา ตั้งจาย
จาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ พนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง ของ ทศบาลฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา
ที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาคาบํารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา รือซอม
แซมที่ดินและ ิ่งกอ ราง คาบํารุงรักษา รือซอมแซมทรัพย์ ินอื่น ชน วั ดุ
ตางๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ(วง งินไม กิน 5,000 บาท) ของ
ทศบาล ตั้งจายจาก งินรายได
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ค่าวัสดุ

รวม

700,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าวิทยุของงานระบบประปา ชน ฟิว ์ ทปพัน
ายไฟ ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า วิตว์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป
วั ดุกอ ราง
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์กอ รางในระบบประปา ชน วั ดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไ ล ชน ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอ
ตางๆ จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วั ดุ ิ้น ปลือง น้ํามันทาไม ทิน นอร์ ปูน
ซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์บล็อก ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
วั ดุยานพา นะและขน ง
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
บรก น๊อตและ กรู ายไมล์ พลา ฟิลม์กรองแ ง และวั ดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไ ล ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับ ติมรถยนต์งาน
กิจการประปา พื่อใชในงานระบบประปา ครื่อง ูบน้ําระบบประปา ฯลฯ
ชน น้ํามันดี ชล น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจาก งิน
รายได
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
จํานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ ชน าร
ม คลอรีน ทรายกรอง ถุงมือ ลอดแกว ลูกยาง วชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ กี่ยวกับ
งานระบบประปา ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

650,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

วั ดุ ํานักงาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานักงาน ชน กระดาษ ปากกา ดิน อ ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป น้ํายาลบคําผิด ลวด ย็บกระดาษ แบบพิมพ์ตางๆ ใบ
ร็จรับ งิน ตรายาง ทป กาว น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคา าธารณูปโภค คากระแ ไฟฟ้าของระบบประปา ทศบาล
จํานวน 11 จุด ตั้งจายจากอุด นุนทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

405,900 บาท

รวม

284,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

43,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ครุภัณฑ์การ กษตร
จัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําแบบ อยโขง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อปั้มน้ํา อย(แบบมอ ตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 3 ครื่อง
ูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที/ขนาดทอ งไมนอยกวา 2 นิ้ว/ งน้ําได ูงไมนอย
กวา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต พรอมอุปกรณ์ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ดือน ธันวาคม 2561 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ครุภัณฑ์กอ ราง
จัดซื้อ ครื่องต๊าบ กลียวทอ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องต๊าบ กลียวทอขนาด 1/2 – 4 นิ้ว มีฟันต๊าป 3
ชุด ขนาด 1/2-3/4 นิ้ว 1 ชุด ขนาด 1-2 นิ้ว 1 ชุด ขนาด 2.1/2-4 นิ้ว
มี ัวต๊าป 2 ัว มาตรฐาน กลียว BSPT งานทอทั่วไปและNPT งานทอ
ไฟฟ้า ขนาดมิ ตอร์ 750 W ามารถตัดทอ ต๊าปทอและลบคมทอไดใน ครื่อง
ดียว ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ปั้มจายคลอรีน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อปั้มจาย
คลอรีน Power Supply 230 V 50/9q HZ50/45W 0.40/0 35
A Dosing rate 8/9}5L/75BAR จํานวน 6 ครื่อง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อซัม มอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อปั้ม ูบน้ําแบบซัม มอร์ ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรง
มา ทอน้ําออกไมนอยกวา 1 1/4 นิ้ว ใบพัดแบบ ลัดทรายไพ บอร์และ
อุปกรณ์ พรอมติดตั้ง ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

นา : 61/64

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 11:20:17

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน ครุภัณฑ์ที่ชํารุด ีย าย
รือจํา ป็นตองบํารุงรักษา รือซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานได ป็น
ปกติ ชน รถยนต์ อาคารระบบประปา ฯลฯ (ซี่งมี นวยละ
กิน 5,000 บาท) ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

130,000 บาท

รวม

121,900 บาท

จํานวน

11,100 บาท

จํานวน

18,900 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

46,900 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
ขยาย ขตประปา มู 1
- พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตน้ําประปา มูที่ 1 บานขา วางทอ PVC ขนาด 2
นิ้ว ยาว 86 มตร จากบานนายนิชิต ขันทะชา ถึง บานนายพรมมา ที ุ
กะ รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป
ขยาย ขตประปา มู 12
- พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตน้ําประปา มูที่ 12 บานขา วางทอ PVC ขนาด 2
นิ้ว ยาว 145 มตร จากบานนายนิมิต ที ุกะ ถึง นานายพงษ์พันธุ์ อริยะ
ภักดี รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป
ขยาย ขตประปา มูที่ 11
- พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตน้ําประปา มูที่ 11 บานขาม ปี้ยใ ญ วางทอ PVC
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 350 มตร จากบานนานาย พียร ไชย ทศ ถึง นานายทัด ไชย
ทศ รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป
ขยาย ขตประปา มู 2
- พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตน้ําประปา มูที่ 2 บานขา วางทอ PVC ขนาด 2
นิ้ว ยาว 365 มตร จากบานนายบุญ ม ประ งค์ดี ถึง บานนายบุญมา คะ
ปัญญา รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบานขากํา นด ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
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งานตลาดสด

รวม

90,000 บาท

งบลงทุน

รวม

90,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม

14,048,600 บาท

รวม

14,048,600 บาท

รวม

14,048,600 บาท

คาชําระ นี้ งินตน

จํานวน

703,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชําระ นี้ งินตน งินกูใ แกธนาคารกรุงไทย าขาอากาศ
อํานวย ตาม ัญญา งินกู ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 จาย ป็นรายปี ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป
คาชําระดอก บี้ย

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชําระดอก บี้ย งินกูใ แกธนาคารกรุงไทย าขาอากาศ
อํานวย ตาม ัญญา งินกู ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 จาย ป็นราย ดือน ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

จํานวน

250,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคารบานพัก
ติดตั้งแ ง วางแผงขายของตลาด ด
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงตอ ติมไฟฟ้าแ ง วางแผงขายของตลาด ด ทศบาล
ตําบลบานขา จํานวน 53 แผง รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลบาน
ขากํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตามแผนฯ นา 133
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขากองทุนประกัน ังคมใ แกพนักงานจาง ลูกจาง ครู
ผูดูแล ด็ก ตามระ บียบฯกฏ มายที่กํา นด พระราชบัญญัติประกัน ังคม พ.ศ
.2533 พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจายจาก งินราย
ได
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งิน มทบกองทุน งินทดแทน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

9,115,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู ูงอายุ โครงการ ราง ลักประกันดาน
รายไดแกผู ูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี และการจาย
บี้ยยังชีพผู ูงอายุจะตองจาย ป็นแบบขั้นบันได งบประมาณจึง พิ่มขึ้น ตาม
นัง ือซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป
บี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน

2,840,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพความพิการ โครงการ ริม ราง วั ดิการ
ทาง ังคมใ แกผูพิการ รือทุพพลภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะ
รัฐมนตรี และการจาย บี้ยยังชีพผูพิการ รือทุพพลภาพมีการ พิ่มขึ้นของผู
พิการ งบประมาณจึง พิ่มขึ้น ตาม นัง ือซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
บี้ยยังชีพผูป่วย อด ์
จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขากองทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก
.ท.และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผูป่วย อด ์ที่ทางการแพทย์รับรองและ
วินิจฉัยแลว โครงการ นับ นุนการจัด วั ดิการทาง ังคมแกผูดอยโอกา ทาง
ังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ตาม นัง ือซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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ํารองจาย

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาบํารุง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทยตามขอ
บังคับ มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย พ.ศ.2556 และระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยรายจายขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น กี่ยวกับคา
บํารุง มาคม พ.ศ. 2555 ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งิน มทบ ขาระบบประกัน ุขภาพ
จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขากองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับทองถิ่น ทศบาล
ตําบลบานขา จายตาม ลัก กณฑ์ฯ ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการตั้ง
บประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบกองทุน พ.ศ. 2561 ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป
มทบกองทุน วั ดิการชุมชน
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ รือจาย ป็น งิน ํารองจาย พื่อใชจายในกรณีฉุก
ฉินที่มี าธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน
ป็น วนรวม ทานั้น ชน การป้องกันและแกไขปัญ าอุทกภัย น้ําป่าไ ล
ลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ้ป่าและ มอก
ควัน และโรคติดตอ ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) และ นัง ือ วียน นัง ือ ั่งการ
ตางๆ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

- พื่ออุด นุน งิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชนตําบลบานขา (ออม งินวันละ
บาท) จํานวน งิน 100,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
งิน มทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการ วนทองถิ่น (กบท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขากองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการ วนทองถิ่น (กบ
ท.) ตาม พรบ.บํา น็จบํานาญขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และแกไข
พิ่ม ติม รือตามที่กฎ มายกํา นด ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

จํานวน

367,600 บาท

